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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, el 28 de novembre de 2019, a les 11 hores, es reuneix a la 
Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP), senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), 
senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), 
senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-
CP), senyor Alfredo Vega López (PSC-CP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), 
senyora Neus Munté i Fernández (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), senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol 
(PP) i senyora  Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Joan Carles Garcia Cañizares 
(JUNTS), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Josep Tarín i Canales (JUNTS) i la diputada 
senyora Laura Pérez Castaño. 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2019. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència pel qual s’acorda comparèixer, com 

acusació particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al 
Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, així com designar advocat i procurador 
per a que defensi i representi, respectivament, els interessos d’aquesta 
corporació (exp. núm. 2019/19788). 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 
la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/19235). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació relatiu al servei d’impressió de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació 
per l’aplicació de més d’un criteri de valoració, per un import de 3.287.086 €, IVA 
inclòs, i per un període de 4 anys (exp. núm. 2019/0010471).  

 

Servei de Programació 
 

Caixa de Crèdit 
 

5. AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 158.000 €, a l’Ajuntament 
d'Aiguafreda, per a finançar l’actuació local “Inversions anualitat 2019. Adquis. de 
terrenys”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018911). 

 

6. BAGÀ.- 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 Bagà, per 
a finançar l’actuació local “Execució sentència Judic. Enderroc d'Immoble”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018372). 

 

7. CABRERA D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 24.084,39 €, a 
l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, per a finançar l’actuació local “Obres reforma 
planta baixa ajuntament”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0019320). 

 

8. CARME.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 68.197,01 €, a l’Ajuntament de Carme, 
per a finançar l’actuació local “Reforma del vas gran de la piscina mun. Fase II”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018939). 

 

9. MEDIONA.- 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 Mediona, 
per a finançar l’actuació local “inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0018754). 

 

10. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l’Ajuntament de Sallent, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

per a finançar l’actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella III”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018778). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 114.898,79 €, a l’Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició bé immoble”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018784). 

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

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 113.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local “Obres 
d'inversió via pública (3a. fase Aj.)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0018795). 

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

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 57.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local “Obres 
inversió via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0018801). 

 
14. SANT FELIU SASSERRA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import 35.000 €, a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, per a 
finançar l’actuació local “Reforma sala polivalent Ateneu. Resta fase II”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018941). 

 
15. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 69.408,54 €, a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “inversions 
2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0019077). 

 
16. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 53.608,71 €, a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Millora 
vianants c/. Major, i vestidors Can Roig”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0019081). 

 
17. MEDIONA.- 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 
Mediona, per a finançar l’actuació local “Gespa artificial i adequació entorn camp 
futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0002347). 

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

concedir una subvenció per import de 76.900 €, a l'Ajuntament d’Argentona, amb 
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l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016385).  

 
19. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 108.707,27 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0017063).  

 
20. CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 10.723,58 €, a l'Ajuntament 
de Castellar del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0016258).  

 
21. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 66.639,37 €, a l'Ajuntament 
de Molins de Rei, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0017893).  

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

la Presidència, concedir una subvenció per import de 66.260,98 €, a l'Ajuntament 
de Montornès del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0017575).  

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 50.921,16 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0016954).  

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

concedir una subvenció per import de 13.394,91 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0018402).  

 
25. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 63.789,97 €, a l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0017563).  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

26. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 167.878,71 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016250).  

 
27. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 33.310,02 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0017572).  

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

l’Inventari, per cessió, d’un vehicle a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
(exp. núm. 2019/0011872). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari  

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

l’ampliació del termini per al lliurament de treballs de recursos tècnics concedits 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, per acord núm. 350/18, de la Junta de Govern de data 19 de 
juliol de 2018, fins el 15 de setembre de 2020 (exp. núm. 2018/0011669). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Tordera i Fogars de la Selva relatiu a les obres de la Rotonda d’accés a la 
Urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, PK 4+200. TTMM Tordera i 
Fogars de la Selva (exp. núm. 2017/9358). 

 
31. 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 
Montesquiu relatiu a les obres de Millora del pont d’accés al parc del Castell de 
Montesquiu. TM Montesquiu (exp. núm. 2017/3230). 

 
32. 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 
Talamanca relatiu a les obres del projecte constructiu “Adequació d’un itinerari 
de vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK.24+352) fins a 
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la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825). TM. Talamanca (exp. núm. 
2018/396). 

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

del Projecte constructiu “Substitució de l’obra de fàbrica de la carretera BV-4601 
sobre el Torrent de l’Esperança. TM Gurb”, per un import de 137.893,23 €, així 
com exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-se’n, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. (exp. núm. 
2018/5252). 

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

Projecte constructiu “Millora de la intersecció de la cruïlla entre la travessera BV-
2249, pk 0+390 i l’Avinguda de Catalunya. TM. Gelida”, per un import de 
198.922,64 €, així com exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-
se’n, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2018/2435). 

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

Projecte modificat de les obres “Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la 
carretera BV-2249, pk. 2+220. TM. Gelida”, per un import de 2.109.314,54 €, IVA 
inclòs, exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-se’n, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit, així com aprovar la 
relació de béns i drets afectats per l’expropiació o ocupació temporal per una 
valoració total de 5.202,51 € (exp. núm. 2017/8383). 

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

inicialment el Projecte d’Ordenació Forestal de les finques El Vilar de la Costa i 
Can Planes de Fontmartina, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de 
Catalunya (exp. núm. 2019/16648). 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvenció a favor dels Ajuntaments de Castelldefels, Cardedeu i 
Sant Pere de Ribes, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del 
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el 
parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/1375). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva, amb revocació parcial, d’un ajut atorgat del fons de prestació 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, en el marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2018, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/1301). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar totalment 

les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Manlleu, en relació amb l’acord 
de revocació inicial i parcial, per import de 300.000 €, corresponent a la 
subvenció atorgada, per import de 600.000 €, per acord de la Junta de Govern 
d’11 de maig de 2017, per a finançar les obres de la posada en funcionament del 
Teatre Centre, concedida en el marc de les Meses de concertació del Pla “XGL 
2016-2019”, així com, en conseqüència, reconèixer-li una aportació per import de 
300.000 € amb càrrec al pressupost de 2019 (exp. núm. 2017/3733). 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de l'onzena edició del 
"Premi Josep M. Rueda i Palenzuela" corresponent a l'any 2020 (exp. núm. 
2019/0015444). 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats, en el marc de 
la convocatòria núm. 201820185120009543, de les Gerències de Benestar 
Social i d'Igualtat i Ciutadania (exp. núm. 2018/0000666). 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la transformació de l’Associació Coeducacció, (NIF G65436743), 
en l’Associació Coeducacció SCCL (NIF F65436743)”, efectuar el pagament de 
la subvenció atorgada i reconèixer el crèdit per import de 3.758,22 € (exp. núm. 
2018/0000666). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2019.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 14 de novembre 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 pel qual s’acorda comparèixer, 
com acusació particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al 
Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, així com designar advocat i procurador 
per a que defensi i representi, respectivament, els interessos d’aquesta 
corporació (exp. núm. 2019/19788).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 
 

“Atès que en data 18 de desembre de 2016, es va presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona un escrit del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en què 
sol·licitava, dins del procediment de diligències prèvies 111/2016, que en un termini no 
superior a 15 dies hàbils s’enviés la documentació corresponent a 22 expedients de la 
Direcció de Relacions Internacionals d’aquesta corporació. 
 

Atès que per part de la Diputació de Barcelona es va sol·licitar al Jutjat d’Instrucció 
núm. 1 de Barcelona un ajornament per al lliurament de la documentació, atès el 
període festiu de Nadal. 
 

Atès que en data 10 de gener de 2017 es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de 
Barcelona la documentació corresponent a 12 expedients sol·licitats, i la documentació 
dels 10 expedients restants es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona el 17 
de gener de 2017. 
 

Atès que les esmentades diligències van ser declarades secretes. 
 

Atès que en data 24 de maig de 2018, el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona va fer 
l’entrada i el registre en diverses dependències de la Diputació de Barcelona, 
concretament, en els despatxos i demés dependències de la Direcció de Relacions 
Internacionals, situada a l’edifici del carrer Londres número 55, propietat d’aquesta 
corporació, així com en un despatx de l’edifici de Can Serra. 
 

Atès que mitjançant interlocutòria de 12 de novembre de 2019, el titular del Jutjat 
d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, assenyala que les actuacions corresponents a les 
diligències prèvies 111/2016, es troben declarades sota secret sumarial, essent la 
darrera pròrroga del secret l’atorgada en data 11 d’octubre de 2019, i disposa procedir 
a aixecar de forma parcial el secret respecte de diferents parts del procediment 
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judicial, concretament: la totalitat de la peça principal; la peça d’entrada i registre de 24 
de maig de 2018 en la seva totalitat, la peça de geolocalització incoada el 13 d’abril de 
2018, la peça separada núm. 1, així com la peça d’intervenció telefònica oberta sobre 
dispositius dels investigats de l’esmentada peça (denominada peça d’intervencions 
telefòniques A) i la peça separada 3; mantenint-se el secret d’actuacions de la resta de 
la peça/peces separada/des, oberta/es en aquest procediment, que s’aniran prorrogant 
conforme a dret fins a que finalitzi la investigació portada a terme per part de la Unitat 
Policial instructora. 
 

Atès que en diversos mitjans de comunicació han aparegut diverses noticies, en què 
es parla de possibles subvencions il·legals i desviaments de fons públics per part de la 
Diputació de Barcelona, el que pot suposar un perjudici per a la mateixa, tant des d’un 
punt de vista econòmic com des del punt de vista del propi prestigi de la corporació.  
 

Atès que l’article 68 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i l’article 
175 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim municipal de Catalunya, imposa a totes les entitats locals, i per 
tant també a aquesta corporació, l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la 
defensa dels seus béns i drets, entenent-se que es fa referència a qualsevol acció 
judicial, fins i tot de tipus penal. 
 

Atès que tant la Direcció de Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, i més 
concretament, el Servei d’Assessoria Jurídica, en aquests moments tenen nombrosos 
assumptes jurídics i judicials, no només de la Diputació de Barcelona i del seu sector 
públic, sinó també de les peticions de defensa i assessorament realitzades pels 
municipis de la província de Barcelona, es considera oportú, per a mantenir la màxima 
qualitat en la defensa dels interessos d’aquesta corporació encarregar la designació 
d’un especialista de dret penal, com és el cas de l’advocat Sr. Alvaro Amigó 
Bengoechea, membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
 

Vista la petició formulada per la Coordinació General de la corporació a aquesta 
Secretaria per tal que realitzi els tràmits administratius necessaris per comparèixer en 
les prèvies 111/2016. 
 

Vist l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria General,  
 

En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona 

 

RESOLC 
 

Primer. COMPARÈIXER, en qualitat d’acusació particular, en les diligències prèvies 
111/2016, que es segueixen davant el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en 
defensa de tots els drets de la Diputació de Barcelona. 
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Segon. DESIGNAR, l’advocat especialista en matèria de dret penal, SR. ALVARO 
AMIGÓ BENGOECHEA, i el procurador dels tribunals, SR. FRANCISCO JAVIER 
MANJARIN ALBERT, per a que defensi i representi, respectivament, la Diputació de 
Barcelona, en les diligències prèvies 111/2016, en defensa dels drets d’aquesta 
corporació. 
 
Tercer. DONAR COMPTE del present Decret al Ple i a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord al Sr. Alvaro Amigó Bengoechea i al Sr. Francisco 
Javier Manjarin Albert, als efectes legals oportuns. 
 
Cinquè. DONAR TRASLLAT del present acord a la Presidència, als presidents i 
portaveus dels grups polítics, al coordinador general, a la Secretaria General, la 
Intervenció General, a la Tresoreria, a la Direcció de Serveis Jurídics i a la Direcció de 
Relacions Internacionals, als efectes oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/19235).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
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d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el 
nomenament en qualsevol moment. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 
 
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 
 
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als 
ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), i per la Junta de Govern en 
sessió de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19). 
 
Des de la darrera sessió s’han proposat noves designacions, així com 
modificacions i correccions d’anteriors, el que aconsella detallar-les novament 
perquè mantinguin la unitat de sentit. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Designar les persones que s’indicaran com a representants de la 
Diputació de Barcelona en els organismes següents:  
 

A). Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 
 
1.- Designar el Sr. Jordi Padrós Selma com a representant titular de la Diputació 
de Barcelona en l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona. 
 
2.- Designar el Sr. Antoni Maza Ramoneda com a representant titular de la 
Diputació de Barcelona en l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona. 
 
3.- Designar el Sr. Esteve Terradas Yus com a representant suplent del Sr. 
Francisco Javier Gomar Martin, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir 
a les sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General 
del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
4.- Designar el Sr. Ramon Rabella Pujol com a representant suplent del Sr. Martin 
Domènech Montagut, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General del 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
5.- Designar la Sra. Blanca Martinez de Foix Romance com a representant suplent 
de la Sra. Imma Pruna González, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir 
a les sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General 
del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
6.- Designar la Sra. Maria Àngels Palacio Pastor com a representant suplent del 
Sr. Josep Tarín Canales, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General del 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
7.- Designar el Sr. Carles Dalmases Llordes com a representant suplent del Sr. 
Jordi Padrós Selma, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General del 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
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8.- Designar el Sr. Gerard Llobet Peig com a representant suplent del Sr. Daniel 
Fernández González, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General del 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
9.- Designar el Sr. Carlos González López com a representant suplent del Sr. 
Domènec Cucurull Descàrrega, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a 
les sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General del 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
10.- Designar el Sr. Carles Castell Puig com a representant suplent del Sr. Antoni 
Maza Ramoneda, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o 
reunions convocades per qualsevol causa, en l’Assemblea General del Consorci 
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
11.- Designar el Sr. Esteve Terradas Yus com a representant suplent del Sr. 
Francisco Javier Gomar Martin, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir 
a les sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en el Consell de Govern 
del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
12.- Designar la Sra. Imma Pruna González com a representant suplent del Sr. 
Martí Domènech Montagut, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en el Consell de Govern del 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
13.- Determinar, en conseqüència amb la designació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d'Ecologia Urbana de 
Barcelona resta de la manera següent: 
 
Primer. Els vocals, titulars i suplents, representants de la Diputació de Barcelona en 
l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (amb 
un màxim de 8), els quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord 
amb l’art. 8 dels seus estatuts, són: 
 
1. Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin 

Suplent: Sr. Esteve Terradas Yus 
 
2. Titular: Sr. Martin Domènech Montagut 

Suplent: Sr. Ramon Rabella Pujol 
 
3. Sra. Imma Pruna González  

Suplent: Sra. Blanca Martinez de Foix Romance 
 
4. Titular: Sr. Josep Tarín Canales 

Suplent: Sra. Maria Àngels Palacio Pastor 
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5. Titular: Sr. Daniel Fernández González 
Suplent: Sr. Gerard Llobet Peig 

 
6. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descàrrega 

Suplent: Sr. Carlos González López 
 
7. Titular: Sr. Jordi Padrós Selma 

Suplent: Sr. Carles Dalmases Llordes 
 
8. Titular: Sr. Antoni Maza Ramoneda   

Suplent: Sr. Carles Castell Puig 
 
Segon. Es proposa a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona la designació com a vocals per a integrar-se en el Consell de Govern, 
d’entre els representants designats per formar part de l’Assemblea General, d’acord 
amb els arts. 9.f) i 10 dels estatuts del Consorci, les persones següents:  
 
1. Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin 

Suplent: Sr. Esteve Terradas Yus 
 
2. Titular: Sr. Martí Domènech Montagut 

Suplent: Sra. Imma Pruna González 
 
Tercer. Es proposa al Sr. Francisco Javier Gomar Martin per a ocupar la 
presidència o una de les tres vicepresidències previstes als estatuts del Consorci, 
segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos anys, d’acord amb els 
arts. 8 i 10. 
 
Quart. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius titulars 
i en la representació que ostentin. 
 
B).- Consorci per el Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Martí Domènech Montagut, efectuada 
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 
(AJG 344/19), com a persona proposada per la Diputació de Barcelona per a integrar-
se en la Comissió Permanent del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme. 
 
2.- Proposar a la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme la designació del Sr. Francisco Javier Gomar Martin per a 
integrar-se en la Comissió Permanent del Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme. 
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3.- Designar el Sr. Martí Domènech Montagut com a representant suplent del Sr. 
Francisco Javier Gomar Martin, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir 
a les sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que 
aquest ostenti en Junta General i en la Comissió Permanent del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 
 
4.- Determinar, en conseqüència amb les designacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme resta de la manera següent: 
 
Primer. Les persones, titular i suplent, representants de la Diputació de Barcelona en 
la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, les quals poden o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 
9.1.c) dels seus estatuts, són: 
 
Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin 
Suplent: Sr. Martí Domènech Montagut 
 
Segon. Les persones proposades a la Junta General del Consorci per a integrar-se en 
la Comissió Permanent del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, d’acord amb l’art. 11 dels seus estatuts, són: 
 
Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin 
Suplent: Sr. Martí Domènech Montagut 
 
C).- Comissió interdepartamental de la SIDA a Catalunya 
 
1.- La representació de la Diputació de Barcelona a la Comissió Interdepartamental 
de la SIDA a Catalunya correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, segons disposa l’article 3.1.25 del Decret 352/1999 de la Generalitat de 
Catalunya, de 13 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la 
SIDA a Catalunya, modificat pel Decret 207/2013, de 30 de juliol, sens perjudici que 
pugui delegar-la, segons disposa l’article 3.3 del Decret esmentat. 
 
2.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de 
Barcelona a la Comissió Interdepartamental de la SIDA a Catalunya, el qual pot 
tenir o no la condició de diputat/ada, el Sr. Enric Llorca Ibáñez. 
 
D).- Comissió Interadministrativa del 20 Aniversari de la reobertura del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat 
d’Accionistes 
 
1.- Designar les persones que han de representar la Diputació de Barcelona a la 
Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic 20 
Aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el 
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Bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes, d’acord amb les previsions 
de la clàusula Quarta del conveni de col·laboració de data 30 de setembre de 2016 
subscrit amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu.  
 
Les persones designades, les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, 
són: 
 
Titular: Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
Suplent: Sr. Jordi Roca i Ventura 
 
E).- Consell Català de la Salut. Consells de Salut Regions i Sectors Sanitaris del 
Servei Català de la Salut. (Generalitat de Catalunya) 
 
1.- Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria de salut de la 
Generalitat de Catalunya el nomenament de les persones que han de representar a 
aquesta corporació en els Consells de Salut de les Regions Sanitàries i els Sectors 
Sanitaris del Servei Català de la Salut, segons preveu el Decret 201/2015, de 15 de 
setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de 
Catalunya, en relació al Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions 
sanitàries i els sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. 
 
2.- Designar el Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, Diputat Delegat de Salut Pública i 
Consum, per representar a la Diputació de Barcelona en els Consells de Salut de 
Participació de les Regions Sanitàries i els Consells de Participació dels Sectors 
Sanitaris que corresponguin a l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els art. 7 i 10 respectivament, en relació a la DT 1ª del D. 201/2015, de 15 de 
setembre (DOG 6958 de 17.9.2015). 
 
3.- Designar la Sra. Guida Obrador Solé, Gerent de Serveis de Salut Pública i 
Consum, com a suplent del Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, per substituir-lo, en cas 
d’absència o per qualsevol causa que impossibiliti l’assistència, en la representació 
que ostenti en els diferents òrgans on la Diputació de Barcelona tingui representació. 
 
SEGON. Modificar les designacions de representants de la Diputació de Barcelona 
efectuades en els organismes que es detallen a continuació, en el sentit següent: 
 
A).- Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona  
 
1.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Eva Maria Menor Cantador, 
efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre 
de 2019 (AJG 344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell 
Rector de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i designar el Sr. 
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Jaume Collboni Cuadrado per substituir-la en la representació que aquesta 
ostentava fins ara. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona resta de la manera següent: 
 
Primer.- La persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el Consell 
General de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual pot tenir o 
no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8 i 16 dels estatuts reguladors 
de l’associació, és: 
 
Sra. Eva Maria Menor Cantador. 
 
Segon.- La persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el Consell 
Rector de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual ha de 
tenir la condició de, com a mínim, vicepresident/a de la corporació, d’acord amb 
l’article 19 dels estatuts reguladors de l’associació, és: 
 
Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en la Comissió Territorial creada pel Consell Rector de l’Associació Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona, que poden tenir o no la condició de diputat/ada, 
són: 
 
Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador 
Suplent: Sr. Javier Villamayor Caamaño 
 
B).- Consell d’Empadronament 
 
1.- Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona com a vocal 
titular en el Ple i la Comissió Permanent del  Consell d’Empadronament, així com 
integrar-se en la Secció Provincial de Barcelona i en les Comissions tècniques que 
es creïn, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 
84, 89, 90 i 91 del Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el 
Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat pel Reial decret 
1690/1986, d’11 de juliol. 
 
La persona designada és el Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller. 
 
2.- Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona com a vocal 
suplent en el Ple i la Comissió Permanent  del  Consell d’Empadronament, així 
com integrar-se en la Secció Provincial de Barcelona i en les Comissions 
tècniques que es creïn, per substituir el titular per absència i en la condició que 
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ostenta en els òrgans d’aquest ens, la qual pot tenir o no la condició de 
diputat/ada, d’acord amb els articles 84, 89, 90 i 91 del Reial decret 2612/1996, de 20 
de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial 
dels ens locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
La persona designada és la Sra. Maria Jesús Sorli i Fernàndez. 
 
C).- Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Juan Echániz Sans, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, i designar el Sr. 
Daniel Fernández González per substituir-lo en la representació que aquest 
ostentava fins ara. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals resta de la manera següent: 
 
Primer. D’acord amb l’article 11 dels estatuts de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, a l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a Presidenta 
de la Diputació de Barcelona, li correspon la representació de la Diputació de 
Barcelona en el Patronat de la Fundació, sens perjudici que pugui delegar-la. 
 
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de 
Barcelona en el Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics 
i Locals, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, el Sr. Daniel Fernández 
González, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació. 
 
TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació relatiu al servei d’impressió de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i 
adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració, per un import de 
3.287.086 €, IVA inclòs, i per un període de 4 anys (exp. núm. 2019/0010471).- 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 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha promogut 

l’expedient de contractació consistent en el Servei d’impressió de la Diputació de 
Barcelona. 

 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 
3.287.086,00 €, per un període de 4 anys, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall: 

 

Pressupost  
(IVA exclòs) 

Import 21 % d'IVA 

2.716.600,00 € 570.486,00 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en els conceptes següents: 

 

Part fixa 
Per l’ús del programari de gestió del servei un pressupost màxim, 
per un període de 4 anys, de 120.000,00 €, més 25.200,00 € en 
concepte del 21 % d’IVA. 

Part 
variable  
 

Per la gestió del manteniment dels equips un pressupost màxim, 
per un període de 4 anys, formulat en termes de preus unitaris, 
d’1.620.000,00 €, més 340.200,00 € en concepte del 21 % d’IVA. 

Pel subministrament dels equips, per l’ampliació i/o renovació, un 
pressupost màxim, per un període de 4 anys, formulat en termes 
de preus unitaris, de 976.600,00 €, més 205.086,00 € en concepte 
del 21 % d’IVA. 

 
Els preus màxims de licitació es concreten en els imports següents: 

 

Part fixa 
Un import màxim per un període de 4 anys, de 120.000,00 €, més 
25.200,00 € en concepte del 21 % d’IVA. 
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Part 
variable  
 

Segons els següents preus unitaris màxims: 
 
- Preu/plana impresa B/N: 0,00900 €, més 0,00189 € en concepte 
del 21 % d’IVA.  
- Preu/plana impresa color: 0,03500 €, més 0,00735 € en concepte 
del 21 % d’IVA.  

Segons els següents preus unitaris màxims: 
 
-Preu/Multifunció 1: 12.000,00 €, més 2.520,00 € en concepte del 
21 % d’IVA. 
-Preu/Multifunció 2: 8.500,00 €, més 1.785,00 € en concepte del 21 
% d’IVA. 
- Preu/Multifunció 3: 2.500,00 €, més 525,00 € en concepte del 21 
% d’IVA. 
- Preu/Impressora 1: 900,00 €, més 189,00 € en concepte del 21 % 
d’IVA. 
- Preu/Impressora 2: 750,00 €, més 157,50 € en concepte del 21 % 
d’IVA. 

 
El nombre de còpies estimades durant la vigència del contracte són: 

 

Plana 
impresa B/N 

10.000.000 unitats/any 40.000.000 unitats/4 anys 

Plana 
impresa 
color 

9.000.000 unitats/any 36.000.000 unitats/4 anys 

 
El nombre de dispositius estimats durant la vigència del contracte són: 

 

Equip MULTIF1 6 unitats/any 24 unitats/4 anys 

Equip MULTIF2 16 unitats/any 64 unitats/4 anys 

Equip MULTIF3 6 unitats/any 24 unitats/4 anys 

Equip IMPRE1 16 unitats/any 64 unitats/4 anys 

Equip IMPRE2 9 unitats/any 36 unitats/4 anys 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, l’import de la part fixa 
del pressupost i els preus unitaris màxims, per la part variable indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent. 
 

2. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha redactat l’Acte 
d’inici, la Memòria i el PPTP, i el Servei de Contractació el PCAP que ha de regir la 
contractació de referència. 
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3. Es tracta d’un contracte mixt amb prestacions corresponents al contracte de serveis 
amb un percentatge de 64,05 % sobre el total (per a l’ús del programari de gestió 
del servei i la gestió del manteniment dels equips) i subministraments amb un 
percentatge de 35,95 % sobre el total, (subministrament per ampliació i per 
renovació dels equips). Per tant, de conformitat amb l’article 18 de la LCSP, li són 
d’aplicació les normes pròpies dels contractes de serveis, previstes en l’article 17 de 
la LCSP, en ser aquesta la prestació principal objecte del contracte, d’acord amb el 
que consta a l’expedient. 

 
4. La documentació esmentada justifica les necessitats administratives a satisfer, la 

idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, dels criteris 
d’adjudicació i de la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) estan acreditats a 
l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació 

harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els 
articles 145, 146 i 158 de la LCSP. 

 
2. D’acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte 

requereix l’informe preceptiu de la Secretaria. 
 
3. La despesa derivada de 3.287.086,00 €, IVA inclòs, per 4 anys d’aquesta 

contractació, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Part fixa: 
 
 per l’ús del programari de gestió del servei 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 27.225,00 €  14200 92600 20600 

2021 36.300,00 € 14200 92600 20600 

2022 36.300,00 € 14200 92600 20600 

2023 36.300,00 € 14200 92600 20600 

2024   9.075,00 € 14200 92600 20600 

 
Part variable:  

 
 Gestió del manteniment dels equips 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 367.537,50 €  14200 92600 22709 

2021 490.050,00 € 14200 92600 22709 

2022 490.050,00 € 14200 92600 22709 

2023 490.050,00 € 14200 92600 22709 

2024 122.512,50 € 14200 92600 22709 

 
 subministrament d'equips per ampliació i/o per renovació  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 221.566,12 €  14200 92600 63600 

2021 295.421,50 € 14200 92600 63600 

2022 295.421,50 € 14200 92600 63600 

2023 295.421,50 € 14200 92600 63600 

2024   73.855,38 € 14200 92600 63600 

 
L’article 117.2 de la LCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i 
formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, 
s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització 
de la despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada, s’haurà 
de sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en el corresponent pressupost.  
 

4. La competència per aprovar aquest acord correspon al Ple, que delega a favor de la 
Junta de Govern l’aprovació de l’expedient, d’acord amb el que preveu l’apartat 
primer, 1.a, del Dictamen núm. 92/19, de 23.7 (BOPB de 26.7.2019), de delegació 
de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència, atès que 
la durada del contracte inclosa la pròrroga és superior a 4 anys. 
 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR i DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació de  
l'expedient de contractació promogut per la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, relatiu al Servei d’impressió de la Diputació de Barcelona. 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 
3.287.086,00 €, quadriennal (per un període de 4 anys) IVA inclòs, d’acord amb el 
següent detall:  
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Pressupost  
(IVA exclòs) 

Import 21 % d'IVA 

2.716.600,00 € 570.486,00 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en els conceptes següents: 

 

Part 
fixa 

Per l’ús del programari de gestió del servei un pressupost 
màxim, per un període de 4 anys, de 120.000,00 €, més 
25.200,00 € en concepte del 21 % d’IVA. 

Part 
variable  
 

Per la gestió del manteniment dels equips un pressupost màxim, 
per un període de 4 anys, formulat en termes de preus unitaris, 
de 1.620.000,00 €, més 340.200,00 € en concepte del 21 % 
d’IVA. 

Pel subministrament dels equips, per l’ampliació i/o renovació, 
un pressupost màxim, per un període de 4 anys, formulat en 
termes de preus unitaris, de 976.600,00 €, més 205.086,00 € en 
concepte del 21 % d’IVA. 

 
Els preus màxims de licitació es concreten en els imports següents: 

 

Part 
fixa 

Un import màxim per un període de 4 anys, de 120.000,00 €, 
més 25.200,00 € en concepte del 21 % d’IVA. 

Part 
variable  
 

Segons els següents preus unitaris màxims: 
 
- Preu/plana impresa B/N: 0,00900 €, més 0,00189 € en 
concepte del 21 % d’IVA.  
- Preu/plana impresa color: 0,03500 €, més 0,00735 € en 
concepte del 21 % d’IVA.  

Segons els següents preus unitaris màxims: 
 
-Preu/Multifunció 1: 12.000,00 €, més 2.520,00 € en 
concepte del 21 % d’IVA. 
-Preu/Multifunció 2: 8.500,00 €, més 1.785,00 € en concepte 
del 21 % d’IVA. 
- Preu/Multifunció 3: 2.500,00 €, més 525,00 € en concepte 
del 21 % d’IVA. 
- Preu/Impressora 1: 900,00 €, més 189,00 € en concepte del 
21 % d’IVA. 
- Preu/Impressora 2: 750,00 €, més 157,50 € en concepte del 
21 % d’IVA. 

 
El nombre de còpies estimades durant la vigència del contracte són: 
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Plana 
impresa B/N 

10.000.000 unitats/any 40.000.000 unitats/4 anys 

Plana 
impresa 
color 

9.000.000 unitats/any 36.000.000 unitats/4 anys 

 
El nombre de dispositius estimats durant la vigència del contracte són: 

 

Equip MULTIF1 6 unitats/any 24 unitats/4 anys 

Equip MULTIF2 16 unitats/any 64 unitats/4 anys 

Equip MULTIF3 6 unitats/any 24 unitats/4 anys 

Equip IMPRE1 16 unitats/any 64 unitats/4 anys 

Equip IMPRE2 9 unitats/any 36 unitats/4 anys 

 
Segon. APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació 
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació 
de més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 
156 a 158 i concordants de la LCSP.  
 
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació de 
3.287.086,00 €, IVA inclòs, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 
Part fixa: 
 
 Per l’ús del programari de gestió del servei 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 27.225,00 €  14200 92600 20600 

2021 36.300,00 € 14200 92600 20600 

2022 36.300,00 € 14200 92600 20600 

2023 36.300,00 € 14200 92600 20600 

2024   9.075,00 € 14200 92600 20600 

 
Part variable:  
 
 Gestió del manteniment dels equips 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 367.537,50 €  14200 92600 22709 

2021 490.050,00 € 14200 92600 22709 

2022 490.050,00 € 14200 92600 22709 

2023 490.050,00 € 14200 92600 22709 

2024 122.512,50 € 14200 92600 22709 

 
 subministrament d'equips per ampliació i/o per renovació  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 221.566,12 €  14200 92600 63600 

2021 295.421,50 € 14200 92600 63600 

2022 295.421,50 € 14200 92600 63600 

2023 295.421,50 € 14200 92600 63600 

2024   73.855,38 € 14200 92600 63600 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.” 
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Servei de Programació 
 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 158.000 €, a l’Ajuntament d'Aiguafreda, per a 
finançar l’actuació local “Inversions anualitat 2019. Adquis. de terrenys”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018911).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 

2. L’Ajuntament d'Aiguafreda va presentar en data 6 novembre de 2019 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Inversions anualitat 2019. Adquis. de terrenys”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 
 

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

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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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 d'Aiguafreda  
Actuació:  Inversions anualitat 2019. Adquis. de terrenys 
Import crèdit:  158.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -1.915,72 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 90/2019 

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

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta-vuit mil euros 
(158.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

6.- 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 Bagà, per a finançar 
l’actuació local “Execució sentència Judic. Enderroc d'Immoble”, al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018372).- 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 Bagà va presentar en data 28 octubre de 2019 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Execució sentència Judic. Enderroc d'Immoble”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 
 

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

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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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 Bagà  
Actuació:  Execució sentència Judic. Enderroc 

d'Immoble 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 82/2019 

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

 

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

7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 24.084,39 €, a l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, 
per a finançar l’actuació local “Obres reforma planta baixa ajuntament”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0019320).- 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 Cabrera d'Anoia va presentar en data 12 novembre de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres reforma planta baixa ajuntament”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

 

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

 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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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 Cabrera d'Anoia  
Actuació:  Obres reforma planta baixa ajuntament 
Import crèdit:  24.084,39 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,10 % 
Interessos implícits estimats  -120,94 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 95/2019 

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2019 (BOE. núm. 271, de 11.11.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-quatre mil vuitanta-quatre 
euros amb trenta-nou cèntims (24.084,39 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 68.197,01 €, a l’Ajuntament de Carme, per a 
finançar l’actuació local “Reforma del vas gran de la piscina mun. Fase II”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018939).- 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 Carme va presentar en data 6 novembre de 2019 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Reforma del vas gran de la piscina mun. Fase II”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 
 

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

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

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

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Carme  
Actuació:  Reforma del vas gran de la piscina mun. Fase II 
Import crèdit:  68.197,01 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -826,88 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 91/2019 

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

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-vuit mil cent noranta-set 
euros amb un cèntims (68.197,01 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Mediona, per a 
finançar l’actuació local “inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0018754).- 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 Mediona, va presentar en data 4 novembre 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 d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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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 Mediona  
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: 85/2019 

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

 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l’Ajuntament de Sallent, per a 
finançar l’actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella III”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018778).- 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 Sallent va presentar en data 5 novembre de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Expropiació pla especial fàbrica vella III”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 

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

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent  
Actuació:  Expropiació pla especial fàbrica vella III 
Import crèdit:  60.101,21 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -728,72 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 86/2019 

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

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil cent un euros amb 
vint-i-un cèntims (60.101,21 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 114.898,79 €, a l’Ajuntament de Sallent, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició bé immoble”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats (exp. núm. 2019/0018784).- 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 Sallent va presentar en data 5 novembre de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adquisició bé immoble”, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 

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

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent  
Actuació:  Adquisició bé immoble 
Import crèdit:  114.898,79 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -1.393,13 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 87/2019 

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

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent catorze mil vuit-cents noranta-
vuit euros amb setanta-nou cèntims (114.898,79 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 113.000 €, a l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, per a finançar l’actuació local “Obres d'inversió via pública (3a. fase Aj.)”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018795).- 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 Andreu de la Barca va presentar en data 4 novembre de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres d'inversió via pública (3a. fase 
Aj.)”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  
Actuació:  Obres d'inversió via pública (3a. fase Aj.) 
Import crèdit:  113.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -1.370,11 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 88/2019 

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

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent tretze mil euros (113.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 57.000 €, a l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, per a finançar l’actuació local “Obres inversió via pública”, al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018801).- 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 Andreu de la Barca va presentar en data 4 novembre de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres inversió via pública”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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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 Sant Andreu de la Barca  
Actuació:  Obres inversió via pública 
Import crèdit:  57.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -691,12 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 89/2019 

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

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-set mil euros 
(57.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
35.000 €, a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, per a finançar l’actuació local 
“Reforma sala polivalent Ateneu. Resta fase II”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0018941).- 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 Feliu Sasserra, va presentar en data 6 novembre de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma sala polivalent Ateneu. Resta 
fase II”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

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 Sant Feliu Sasserra  
Actuació:  Reforma sala polivalent Ateneu. Resta fase II 
Import crèdit:  35.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,10 % 
Interessos implícits estimats  -175,75EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 92/2019 

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2019 (BOE. núm. 271, de 11.11.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 69.408,54 €, a l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, per a finançar l’actuació local “inversions 2019”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0019077).- 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 Torrelles de Llobregat va presentar en data 7 novembre 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 d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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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 Torrelles de Llobregat  
Actuació:  Inversions 2019 
Import crèdit:  69.408,54 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,10 % 
Interessos implícits estimats  -348,54EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 93/2019 

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2019 (BOE. núm. 271, de 11.11.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-nou mil quatre-cents vuit 
euros amb cinquanta-quatre cèntims (69.408,54 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 53.608,71 €, a l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, per a finançar l’actuació local “Millora vianants c/. Major, i vestidors 
Can Roig”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0019081).- 
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 Torrelles de Llobregat va presentar en data 7 novembre de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora vianants c/. Major, i vestidors 
Can Roig”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Torrelles de Llobregat  
Actuació:  Millora vianants c/. Major, i vestidors Can Roig 
Import crèdit:  53.608,71 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,10 % 
Interessos implícits estimats  -269,20EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2019 

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2019 (BOE. núm. 271, de 11.11.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-tres mil sis-cents vuit 
euros amb setanta-un cèntims (53.608,71 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
17.- 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 Mediona, 
per a finançar l’actuació local “Gespa artificial i adequació entorn camp futbol”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0002347).- 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 Mediona va presentar en data 29 de gener de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Pavimentació amb gespa artificial i adequació de 
l’entorn del camp de futbol municipal de Sant Joan de Mediona”, 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 25 d’abril de 2019 va 

concedir el préstec que es detalla: 
 

 
Ens local:  Ajuntament de Mediona  
Actuació:  Gespa artificial i adequació entorn camp 

futbol 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  3.525,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 4/2019 

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

 
I va autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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4. L’Ajuntament de Mediona i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 17 de 
juny de 2019. 

 

5. L’Ajuntament de Mediona, va presentar en data 4 de novembre de 2019 una 
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa 
de Crèdit 4/2019 de la inversió “Pavimentació amb gespa artificial i adequació de 
l’entorn del camp de futbol municipal de Sant Joan de Mediona” amb registre 
d’entrada 1940052948 
 

Fonaments de dret 
 

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

 

2. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Mediona  
Actuació:  Gespa artificial i adequació entorn camp 

futbol 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  3.525,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 4/2019 

* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 1903001236 d’import cent setanta-cinc mil 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR L’EXPEDIENT 2019/0002347.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 76.900 €, a l'Ajuntament d’Argentona, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016385).- 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 d'Argentona presentà en data 26/09/2019 una sol·licitud d'un préstec 
de 2.233.826,16 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Argentona. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.233.826,16 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 0,74 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.865.458,82 
euros amb una subvenció d’import de 76.900,00 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. 
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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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 76.900,00 euros a 
l'Ajuntament d'Argentona 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 26/09/2019, 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 d'Argentona, 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.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 108.707,27 €, a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0017063).- 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 Caldes de Montbui presentà en data 07/10/2019 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.678.123,23 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 Caldes de Montbui. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.678.123,23 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 0,74 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.637.047,27 
euros amb una subvenció d’import de 108.707,27 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 108.707,27 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui 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 07/10/2019, 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 Caldes de Montbui, 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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20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 10.723,58 €, a l'Ajuntament de Castellar del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016258).- 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 Castellar del Vallès presentà en data 25/09/2019 una sol·licitud 
d'un préstec de 350.000,00 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 Castellar del Vallès. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 350.000,00 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 350.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 10.723,58 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 10.723,58 euros a 
l'Ajuntament de Castellar del Vallès 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 Castellar del Vallès, 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.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 66.639,37 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0017893).- 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 Molins de Rei presentà en data 18/10/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.175.000,00 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 Molins de Rei. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.175.000,00 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 2.175.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 66.639,37 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 66.639,37 euros a 
l'Ajuntament de Molins de Rei 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 18/10/2019, 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 Molins de Rei, 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.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 66.260,98 €, a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, 
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amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0017575).- 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 Montornès del Vallès presentà en data 14/10/2019 una sol·licitud 
d'un préstec de 1.607.374,93 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 Montornès del Vallès. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.607.374,93 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 0,74 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.607.374,93 
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euros amb una subvenció d’import de 66.260,98 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 66.260,98 euros a 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès 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 
14/10/2019, 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 Montornès del Vallès, 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.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 50.921,16 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016954).- 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. 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 04/10/2019 una sol·licitud 

d'un préstec de 1.661.983,18 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
Correspon a una segona petició anual, donat que l’ajuntament ja va presentar en 
data 11/04/2019 la primera sol·licitud d'un préstec de 962.002,00 EUR amb un 
termini màxim de 10 anys, que incloïa una carència màxima de 12 mesos, per 
finançar inversions, a la qual es va concedir una subvenció d’import 33.225,89 EUR, 
inferior a la subvenció màxima teòrica. 

 
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.661.983,18 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 1.661.983,18 
euros amb una subvenció d’import de 50.921,16 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 50.921,16 euros a 
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat 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 04/10/2019, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 13.394,91 €, a l'Ajuntament de Sallent, amb l’objecte de 
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subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0018402).- 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 Sallent presentà en data 29/10/2019 una sol·licitud d'un préstec de 

324.936,96 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 Sallent. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 324.936,96 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 0,74 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 324.936,96 
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euros amb una subvenció d’import de 13.394,91 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 13.394,91 euros a 
l'Ajuntament de Sallent 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 29/10/2019, 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 Sallent, 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.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 63.789,97 €, a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0017563).- 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. 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
 

2. L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 14/10/2019 una sol·licitud d'un 
préstec de 2.082.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Correspon a una segona petició anual, donat que l’ajuntament ja va presentar en 
data 23/04/2019 una sol·licitud d'un préstec de 460.000,00 EUR amb un termini 
màxim de 10 anys que inclou una carència màxima de 12 mesos, per finançar 
inversions, a la qual es va concedir una subvenció de d’import 15.887,61 EUR, 
inferior a la subvenció màxima teòrica. 

 
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.082.000,00 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 2.082.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 63.789,97 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 63.789,97 euros a 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern 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 14/10/2019, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- 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 167.878,71 €, a l'Ajuntament de Terrassa, amb l’objecte 
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de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016250).- 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 Terrassa presentà en data 23/09/2019 una sol·licitud d'un préstec 

de 5.479.286,00 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 Terrassa. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 5.479.286,00 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 5.479.286,00 
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euros amb una subvenció d’import de 167.878,71 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 167.878,71 euros a 
l'Ajuntament de Terrassa 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 23/09/2019, 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 Terrassa, 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.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 33.310,02 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0017572).- 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. 
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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 Vilanova del Camí presentà en data 14/10/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 808.042,65 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 Vilanova del Camí. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 808.042,65 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 0,74 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 808.042,65 
euros amb una subvenció d’import de 33.310,02 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. 
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5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

 
7. D’acord amb l'apartat 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 33.310,02 euros a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí 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 14/10/2019, 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 Vilanova del Camí, 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.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la baixa de 
l’Inventari, per cessió, d’un vehicle a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
(exp. núm. 2019/0011872).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
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per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província de Barcelona col·laboren 
en actuacions conjuntes que tenen com a principal finalitat la conservació, la protecció 
i la prevenció dels incendis forestals en els espais naturals del territori.  
 
En data 15 de febrer de 2019, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha sol·licitat 
l’inici del l’expedient de baixa per cessió del vehicle Nissan Terrano II, amb matrícula 
9852 CLF d’acord amb la petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, que 
sol·licita la cessió d’un vehicle per desenvolupar tasques vinculades a serveis 
municipals degut a l’antiguitat dels vehicles que utilitzen actualment.  
 
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe jurídic 
que justifica la baixa per cessió a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor del vehicle 
amb matrícula 9852 CLF. 

 
Vist que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per a cap altre Servei o departament de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 

 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern objecte del 

present Dictamen, segons el que estipula el Decret de Presidència núm. 8836/19 de 

17 de juliol de 2019, de delegació de l’exercici de part de les competències de la 

Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat, (punt I, subapartat 1.d) publicat al BOPB 

de 23 de juliol de 2019 en virtut del qual “La cessió de béns mobles no utilitzables per 

la Diputació la té atribuïda la Junta de Govern, d’acord amb les Bases reguladores 

aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 

35, del 9.2.1996)”. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR el vehicle Nissan Terrano II, amb matrícula 9852 CLF, el qual 
serà cedit a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor com a efecte no utilitzable per a la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels 
criteris per a la cessió de béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996.   
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Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Ajuntament 
de Sant Pere 
de Vilamajor  F152207 H157652 24/07/2003 320101 

Vehicle tot terreny, 
Nissan Terrano 
IIcort, matrícula 
9852 CLF 17.805,83 € 17.805,83 € 0,00 € 

  H157655 01/09/2003 320101 

Impost especial 
matriculació vehicle 
Nissan Terrano 
matrícula 9852 CLF 1.841,98 € 1.841,98 € 0,00 € 

  H157656 01/09/2003 320101 

Gestió matriculació 
vehicle Nissan 

Terrano matrícula 
9852 CLF 672,80 € 672,80 € 0,00 € 

 
Segon. DONAR de baixa de l’Inventari l’esmentat vehicle, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la 
seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta de l’esmentat vehicle a l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo. 
 
Quart CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’ajuntament, que haurà de ser notificada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  per al 
seu coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari  

 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini per al lliurament de treballs de recursos tècnics concedits 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, per acord núm. 350/18, de la Junta de Govern de data 19 de 
juliol de 2018, fins el 15 de setembre de 2020 (exp. núm. 2018/0011669).- 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: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a la 
concessió de recursos. 
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Diversos ens destinataris van sol·licitar a la Diputació la concessió d’un recurs tècnic 
consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de l’actuació 
“Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja 
perimetral” i “Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
les parcel·les públiques”, amb el detall següent: 
 

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 

Projecte de reducció de la densitat de 
l’arbrat i estassada del sotabosc en la 
franja perimetral (codi recurs 18206) 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

Projecte de reducció de la densitat de 
l’arbrat i estassada del sotabosc en les 
parcel·les públiques (codi recurs 
18207) 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

 
Ambdós tipus de projectes tenen com a objectiu que els ajuntaments beneficiaris 
puguin iniciar els tràmits administratius i de contractació de les actuacions necessàries 
per executar infraestructures de prevenció d’incendis i protecció enfront dels mateixos, 
dels bens i persones de les urbanitzacions i nuclis de població que hi habiten. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data de 19 de juliol de 2018 (ref. registral 350/18) 
es van concedir els esmentats recursos a diversos ens destinataris, segons la 
valoració més alta i suficient. 

 
Segons l’acord quart de l’esmentat acord els treballs objecte dels recursos concedits 
s’havien de lliurar com a màxim el 15 de desembre de 2019. 
 
L’Ens gestor dels recursos objecte de concessió, és l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, en endavant (OTPMIFDA), que 
redacta els projectes compromesos amb recursos tècnics propis, mitjançant un equip 
tècnic especialitzat actualment format per 5 enginyers i una responsable de programa 
que gestionen el Programa de Prevenció d’Incendis Forestals en Urbanitzacions i 
Nuclis de Població, de l’esmentada Oficina. 
 
Tot i que l’OTPMIFDA disposa d’aquests tècnics competents, amb la capacitació 
tècnica i habilitació legal suficient a realitzar aquests projectes, l’elevada càrrega de 
treball actual de l’equip tècnic encarregat del PPU (redacció de projectes, certificacions 
d’obres, seguiment administratiu, etc.), i el fet que des del 19 de juliol del 2018 i fins a 
l’actualitat, hi ha hagut una vacant a l’equip tècnic i, a més un dels enginyers de l’equip 
ha gaudit d’un permís de paternitat, fa que es prevegi que no es podran redactar i 
lliurar dins del termini previst, 17 dels recursos estimats favorablement. 
 
En tot cas, el retard en la prestació d’aquest recurs per part de la Diputació de 
Barcelona, no és atribuïble als ajuntaments receptors d’aquests recursos. 
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Atès l’informe tècnic de data de 14 de novembre de 2019, que consta a l’expedient, 
s’exposa que donades aquestes circumstàncies anteriorment descrites, i per tal de 
poder complir els compromisos de lliurament als ajuntaments beneficiaris dels 
recursos tècnics concedits (Projectes), en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari ha realitzat una estimació del 
temps necessari per a la redacció dels 17 recursos (projectes) compromesos, 
actualitzat a les circumstàncies organitzatives i tècniques actuals de l’Oficina, i estima 
necessària l’ampliació del termini de lliurament d’aquests projectes fins el 15 de 
setembre de 2020.  
 

Vist l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.2.a), amb relació a l’apartat sisè de la part 
resolutiva, punt I.5.c), del Decret de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol 
de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació 
de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol 
de 2019. 
 

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

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’ampliació del termini per al lliurament de treballs de recursos 
tècnics concedits en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, per acord de la Junta de Govern de data de 19 de juliol 
de 2018 (ref. registral 350/18), fins el 15 de setembre de 2020, que es detallen a 
continuació: 
 
Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja 
perimetral (codi recurs 18206) 

 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Ajuntament de Berga P0802200F Fumanya 1840021682 18/Y/260201 

Ajuntament de Berga P0802200F Casampons 1840021677 18/Y/260072 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A Can Guitart Vell 1840019169 18/Y/260198 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A Nucli Urbà de Cervelló 1840019170 18/Y/260206 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J Pla de Sant Llorenç 1840014971 18/Y/260209 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

P0820100F Cal Batlle 1840009810 18/Y/260194 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 
La Vall d’Horta i la Vall 

del Mur 
1840025527 18/Y/260212 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
Ens NIF Actuació 

Núm. 
Registre 

PMT 
Codi XGL 

Ajuntament de Seva P0826900C El Pinós 1840021907 18/Y/260109 

Ajuntament de Seva P0826900C El Montanyà 1840021903 18/Y/260110 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G Els Caus 1840013202 18/Y/260213 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D Can Pepet 1840006570 18/Y/260204 

 

Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les 
Parcel·les públiques (codi recurs 18207) 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

 
Codi XGL 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J Can Batlle 1840022947 18/Y/260217 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D Castellar d’índies 1840023275 18/Y/260218 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F La Solana 1840022142 18/Y/260220 

Ajuntament de 
Corbera de Llobregat 

P0807100C 
Creu de l’Aragall 

Júnior 
1840022470 18/Y/260221 

Ajuntament de Cabrils P0803000I Nucli de Cabrils 1840023777 18/Y/260222 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G Torreblanca II 1840013203 18/Y/260223 

 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les entitats interessades, pel seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Tordera i Fogars de la Selva relatiu a les obres de la Rotonda 
d’accés a la Urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, PK 4+200. TTMM 
Tordera i Fogars de la Selva (exp. núm. 2017/9358).- 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 carretera BV- 5122, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

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

 
2. El projecte consisteix en l’execució d’una rotonda al PK 4+220 de la carretera BV-

5122, millorant l'accés a les urbanitzacions Niàgara Parc i Parc dels Prínceps II. 
Es millora l'accés Niàgara Parc est al PK 3+600 amb falques d'entrada i sortida. 
També es revisen i reordenen tots els accessos a la carretera BV-5122 entre els 
PK 0+270 al 4+200, regulant els accessos en aquest tram i traslladant els girs a 
l'esquerra a les noves rotondes. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import total 
de 759.552,08 € (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència.  

 
4. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-5122 de titularitat de Diputació, mitjançant l’execució de les obres de “Rotonda 
d’accés a la urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, PK 4+200. TM de 
Tordera i Fogars de la Selva”. 

 
5. 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. 

 
6. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Tordera i de Fogars de la Selva 

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

 
7. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de nou 

mesos.  
 

8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

9. Es valora l’import total de l’actuació en de 759.552,08 € (IVA inclòs), amb el 

següent repartiment del seu cost entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Tordera i l’Ajuntament de Fogars de la Selva: 
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 Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament 
de Tordera 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 

Cost (IVA 
inclòs) 

759.552,08 € 601.470,30 € 91.121,81 € 66.959,97 € 

 
10. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Tordera i l’Ajuntament de 

Fogars de la Selva han de cofinançar la part d’obra que afecta els seus municipis 
pels imports de 91.121,81 € en el cas de l’Ajuntament de Tordera i per import de 

66.959,97 € en el cas de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, aquestes parts les 
avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost. 

 
11. És procedent retenir l’import de 759.552,08 € IVA inclòs, dels quals 601.470,30 € 

corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació de 
Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; l’import de 91.121,81 € 

corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de 
Tordera que l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 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, i 
l’import de 66.959,97 € corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista 
de l’Ajuntament de Fogars de la Selva que l’avançarà la Diputació de Barcelona 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 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. 

 
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. 
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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. 

 
8. El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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, i de conformitat 
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amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 
d’octubre de 2019.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Tordera i l’Ajuntament de Fogars de la Selva, referent a 
l’execució de les obres del projecte constructiu de ROTONDA D’ACCÉS A LA 
URBANITZACIÓ NIÀGARA PARC A LA CARRETERA BV-5122, PK 4+200. TM 

TORDERA I FOGARS DE LA SELVA, tot això d’acord amb el text de la minuta del 
conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 

C O N V E N I 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE TORDERA, I 

L’AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA, RELATIU A LES OBRES DE LA ROTONDA 
D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ NIÀGARA PARC A LA CARRETERA BV-5122, PK 4+200. 

TM TORDERA I FOGARS DE LA SELVA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures 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 de 
conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 
d’octubre de 2019 i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures 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 TORDERA, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Joan Carles Garcia Cañizares, i assistit per la Secretària de la corporació ,Marta Portella 
Nogué.  
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AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Josep Vilà i Camps, i assistit pel Secretari de la corporació Sr. Carles Mitja 
Sarvise.  
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

Actualment la carretera BV- 5122, 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. 
 

El projecte consisteix en l’execució d’una rotonda al PK 4+220 de la carretera BV-5122, 
millorant l'accés a les urbanitzacions Niàgara Parc i Parc dels Prínceps II. Es millora l'accés 
Niàgara Parc est al PK 3+600 amb falques d'entrada i sortida. També es revisen i reordenen 
tots els accessos a la carretera BV-5122 entre els PK 0+270 al 4+200, regulant els accessos 
en aquest tram i traslladant els girs a l'esquerra a les noves rotondes. 
 

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic referenciat per un import total de 759.552,08 € (IVA inclòs) i l’ha 
lliurat a la Gerència.  
 

L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-5122 
de titularitat de Diputació, mitjançant l’execució de les obres de “Rotonda d’accés a la 
urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, PK 4+200. TM de Tordera i Fogars de la 
Selva”. 
 

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. 
 

La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Tordera i de Fogars de la Selva 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. 
 
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 i Espais Naturals), i els ajuntaments de 
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Tordera i de Fogars de la Selva, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en els termes 
municipals de Tordera i Fogars de la Selva, de les obres del projecte constructiu de 
“Rotonda d’accés a la urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, PK 4+200. TM de 
Tordera i Fogars de la Selva” 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 759.552,08 €, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de Tordera i de Fogars de la Selva. 
 
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 de “Rotonda d’accés a la urbanització 

Niàgara Parc a la carretera BV-5122, PK 4+200. TM de Tordera i Fogars de la Selva”, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un 
import total de 759.552,08 €, IVA inclòs dels quals 601.470,30 €, corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104; l’import de 91.121,81 € correspon a l’avançament 
de la part corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de 
Tordera amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001; i l’import de 
66.959,97 € com a avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica 
inicialment prevista de l’Ajuntament de Fogars de la Selva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001, totes elles del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona l’exercici 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

 
- La part que els correspon cofinançar a l’Ajuntament de Tordera i a l’Ajuntament de 

Fogars de la Selva 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 als ajuntaments per tal que ingressin la part que els correspon. 

 
- 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. 
 

 En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte de les obres, el 
seu import anirà a minvar a l’aportació dels ajuntaments de Tordera i de Fogars de la 
Selva. En tot cas, els ajuntaments hauran d’aportar com a mínim el 10 % de la part que 
els corresponia inicialment. 
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 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, sistemes de 
contenció de vehicles i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.  

 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Tordera 
 
L’Ajuntament de Tordera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 91.121,81 €. 
 
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 tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Tordera procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació. 
 
L’Ajuntament de Tordera cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada 
i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació 
temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte 
constructiu. 
 
L’Ajuntament de Tordera designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Tordera, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els 
elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a 
continuació una relació d’ aquests elements: 

 
- Bases i paviments de la vorera 

 
També conservarà els següents elements dins del seu terme municipal:  

 

 Accés sud urbanització Niàgara Parc a la intersecció de la BV-5122 al PK 3+600. 

 Enjardinament, inclòs l’illot central de la rotonda. 

 Marquesines en parades de bus. 
 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart. - Obligacions de l’Ajuntament de Fogars de la Selva 
 
L’Ajuntament de Tordera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 66.959,97 €. 
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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 tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Fogars de la Selva procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Fogars de la Selva cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de 
titularitat privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o 
ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del 
projecte constructiu. 
 
L’Ajuntament de Fogars de la Selva designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament de Fogars de la Selva, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots 
els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla 
a continuació una relació d’ aquests elements:  

 

 Bases i paviments de la vorera  
 

També conservarà els següents elements dins del seu terme municipal:  
 

 Ramal del carrer Mitjaner de la rotonda, BV-5122 al PK 4+200.  

 Ramal del carrer Costa Brava de la rotonda, BV-5122 al PK 4+200. 

 Instal·lacions d’enllumenat en tot l’àmbit d’actuació de la rotonda, BV-5122 al PK 4+200, 
incloses les instal·lacions al terme municipal de Tordera. 

 En relació a l’enllumenat en tot l’àmbit d’actuació de la rotonda, BV-5122 al PK 4+200, 
incloses les instal·lacions al terme municipal de Tordera. 
 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 

Cinquè.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts 
anteriors. 
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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. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè. – 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. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- 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. 
 
Desè.- 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. 
 
Onzè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un 
representant tècnic per cadascun dels dos ajuntaments. 
 
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.  
 
Dotzè .- 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 Tordera: Joan Carles Garcia Cañizares, Alcalde - president de 
l’Ajuntament; Marta Portella Nogué, Secretària de la corporació; Per l’Ajuntament de Fogars 
de la Selva: Josep Vilà i Camps, Alcalde - president de l’Ajuntament, Carles Mitja i Sarvise, 
Secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari 
Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”                                                        

(...) 
 
Segon. Retenir l’import total de 759.552,08 €, IVA inclòs dels quals 601.470,30 €, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104; l’import de 91.121,81 € 
correspon a l’avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica inicialment 
prevista de l’Ajuntament de Tordera amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001; i l’import de 66.959,97 € com a avançament de la part 
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corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Fogars 
de la Selva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, totes elles 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona l’exercici 2020, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als ajuntaments, 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.” 
 
31.- 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 Montesquiu relatiu a les obres de Millora del pont d’accés al 
parc del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu (exp. núm. 2017/3230).- 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. El vial d’accés al Parc del Castell de Montesquiu, de titularitat de la Diputació de 

Barcelona, és gestionat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 

 
2. Actualment la secció transversal del pont sobre el Ter al vial d’accés al Parc del 

Castell de Montesquiu disposa d’amplades reduïdes tant per a la circulació dels 
vehicles com dels vianants. En la zona de l’estrep dret del pont, un pas inferior 
sota el carrer Santiago Rusiñol dona continuïtat al Passeig del Ter i aquest 
presenta també unes dimensions força reduïdes, de 2,90x2,50m lliures. Així 
mateix, el ferm del Camí Ral, de titularitat de l’Ajuntament de Montesquiu, 
presenta unes deficiències importants. Per altra banda, actualment no hi ha 
continuïtat d’itinerari de vianants entre el vial d’accés al Parc i el Passeig del Ter 
en aquest punt.  

 
3. El projecte pretén resoldre les deficiències actuals amb l’execució de les 

actuacions següents: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 Eixamplament del tauler del pont sobre el Ter i adequació del mateix a la 
normativa actual IAP-11. 

 Creació d’un itinerari adaptat de vianants que connecti la nova vorera del pont i 
el carrer Santiago Rusiñol amb el nivell inferior, corresponent al Camí del Ter. 

 Eixamplament del pas inferior al Camí del Ter. 

 Reparació del ferm del Camí Ral en el tram comprès entre els carrers Santiago 
Rusiñol i Sant Boi. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import total 
de 519.794,75 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. L’objectiu principal de 
l’actuació és la millora de la seguretat viària del pont al vial d’accés al Parc del 
Castell de Montesquiu de titularitat de Diputació, mitjançant l’execució de les obres 
de “Millora del pont d’accés al Parc del Castell de Montesquiu.TM de Montesquiu”. 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la xarxa de carreteres locals.   

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu considerant que les obres 

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

 
7. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de 5,5 

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

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

 

9. Es valora l’import total de l’actuació en 519.794,75 EUR (IVA inclòs) amb el 

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

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Montesquiu 

Cost (IVA 
inclòs) 

519.794,75 EUR 372.869,82 EUR 146.924,93 EUR 

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Montesquiu ha de cofinançar 

la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 146.924,93 EUR, 
aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost. 

 

10. És procedent retenir l’import de 519.794,75 EUR IVA inclòs, dels quals 372.869,82 

EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació 
de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, 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 146.924,93 EUR 
corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de 
Montesquiu que l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
11. A la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 

l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a 
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de 
les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les 
obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

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

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

 
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 
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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. 

 
8. El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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, 
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de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de conformitat amb 
l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 d’octubre 
de 2019.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Montesquiu relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE 

MONTESQUIU.TM MONTESQUIU, 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 MONTESQUIU RELATIU 
A LES OBRES DE MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures 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 de 
conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 
d’octubre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures 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 MONTESQUIU, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Sonia Muñoz Culubret i assistida per la Secretaria de la corporació, Sra. 
Mª Rosa Vilaplana Penella.    
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
1. El vial d’accés al Parc del Castell de Montesquiu, de titularitat de la Diputació de 

Barcelona, és gestionat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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2. Actualment la secció transversal del pont sobre el Ter al vial d’accés al Parc del Castell 

de Montesquiu disposa d’amplades reduïdes tant per a la circulació dels vehicles com 
dels vianants. En la zona de l’estrep dret del pont, un pas inferior sota el carrer Santiago 
Rusiñol dona continuïtat al Passeig del Ter i aquest presenta també unes dimensions 
força reduïdes, de 2,90x2,50m lliures. Així mateix, el ferm del Camí Ral, de titularitat de 
l’Ajuntament de Montesquiu, presenta unes deficiències importants. Per altra banda, 
actualment no hi ha continuïtat d’itinerari de vianants entre el vial d’accés al Parc i el 
Passeig del Ter en aquest punt.  

 
3. El projecte pretén resoldre les deficiències actuals amb l’execució de les actuacions 

següents: 
 

 Eixamplament del tauler del pont sobre el Ter i adequació del mateix a la normativa 
actual IAP-11. 

 Creació d’un itinerari adaptat de vianants que connecti la nova vorera del pont i el 
carrer Santiago Rusiñol amb el nivell inferior, corresponent al Camí del Ter. 

 Eixamplament del pas inferior al Camí del Ter. 

 Reparació del ferm del Camí Ral en el tram comprès entre els carrers Santiago 
Rusiñol i Sant Boi. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import total de 519.794,75 
EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. L’objectiu principal de l’actuació és la millora 
de la seguretat viària del pont al vial d’accés al Parc del Castell de Montesquiu de 
titularitat de Diputació, mitjançant l’execució de les obres de “Millora del pont d’accés al 
Parc del Castell de Montesquiu.TM de Montesquiu”. 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 

gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un 
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals.   

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu considerant que les obres 

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

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

Diputació de Barcelona en data ...  
 
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 
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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 i Espais Naturals), i l’Ajuntament de 
Montesquiu, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu de MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE 
MONTESQUIU. TM MONTESQUIU, 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 519.794,75 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Montesquiu.   
 
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 de MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL 

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. TM MONTESQUIU, redactat per l’Oficina 
Técnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 519.794,75 
EUR (IVA inclòs), dels quals 372.869,82 EUR, corresponen al cost de l’actuació 
inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, i 146.924,93 EUR com a avançament de la part corresponent a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Montesquiu 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 l’avançarà la Diputació de 
Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, 
la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que 
li correspon. 

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

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
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.  
 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment de l’estructura del pas inferior al Camí del Ter i de la estructura i 
superestructura del pont sobre el Ter, incloent la calçada, vorera, drenatge de la carretera, 
sistemes de contenció de vehicles, baranes i de la seva senyalització horitzontal i vertical 
fixa, a excepció de les instal·lacions d’enllumenat. 
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Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Montesquiu 
 
L’Ajuntament de Montesquiu designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 146.924,93 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 tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés 
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la 
mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Montesquiu cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat 
privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació 
temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte 
constructiu. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu, com a titular de les obres en zona urbana, conservarà tots els 
elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal i fora de 
l’àmbit del pont. Es detalla a continuació una relació d’ aquests elements:  
 

 Itinerari adaptat de vianants de connexió entre la nova vorera del pont i el carrer 
Santiago Rusiñol amb el nivell inferior, corresponent al Camí del Ter, inclosos els 
elements següents: 

 
- tots els elements estructurals 
- paviments 
- baranes 
- instal·lacions d’enllumenat 
- drenatge 
- enllumenat 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 

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

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: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

- 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 
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 Montesquiu: Sonia Muñoz Culubret, Alcaldessa-Presidenta; Mª Rosa 
Vilaplana Penella, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
Vendrell, President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll 
i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals)”                 

        (...) 

 
Segon. Retenir l’import 519.794,75 EUR, IVA inclòs, dels quals 372.869,82 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, 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 146.924,93 EUR corresponent a l’aportació econòmica 
inicialment prevista de l’Ajuntament Montesquiu que l’avançarà la Diputació de 
Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària 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. 
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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.” 
 
32.- 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 Talamanca relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Adequació d’un itinerari de vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del 
Raval (PK.24+352) fins a la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825). TM. 
Talamanca (exp. núm. 2018/396).- 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-1221, que creua el nucli urbà del municipi de 

Talamanca longitudinalment, essent l’eix d’unió entre la part més antiga del nucli 
urbà i la de més recent construcció, presenta una discontinuïtat en l’itinerari de 
vianants en el seu tram central, impedint que els vianants puguin anar de manera 
segura i accessible d’un extrem a l’altre del municipi (concretament des de la 
Plaça del Raval (PK 24+532) fins a la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 
24+825).  

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

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu per a l’“Adequació d’un itinerari de 
vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK 24+352) fins a la 
cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825). T.M. de Talamanca” (en endavant, 
document tècnic de referència), en el que es fa una proposta d’actuació per un 
import de 258.666,32 (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La proposta d’actuació consisteix en la construcció del tram de vorera que manca 

per completar l’itinerari accessible, adequar el drenatge de la carretera a la nova 
geometria i instal·lar enllumenat públic en el nou tram. Talment, per a aconseguir 
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l’amplada lliure de pas mínima caldrà ampliar la plataforma amb un tram de mur 
d’escullera.  

 
4. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 

carretera BV-1221, en el terme municipal de Talamanca, la qual és gestionada per 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, essent un dels 
objectius principals de l’esmentada gerència, la millora de la seguretat viària de la 
xarxa de carreteres locals.  

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Talamanca, 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. 

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

mesos i mig.  
 
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 258.666,32 EUR (IVA inclòs) amb el 

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

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Talamanca 

Cost (IVA 
inclòs) 

258.666,32 EUR 131.962,16 EUR 126.704,16 EUR 

 

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Talamanca ha de 
cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 126.704,16 
EUR, aquesta part es financia d’acord amb el desglossament següent:  
 

 35.000 Eur es financen amb un preacord de Meses de concertació del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (D 12375/19), 

 

 I la resta de 91.704,16 Eur l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona 
amb càrrec al seu pressupost. 
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9. És procedent retenir l’import de 223.666,32 EUR IVA inclòs, dels quals 131.962,16 
EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació 
de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, 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 91.704,16 EUR 
corresponent a l’aportació econòmica inicialment assumida directament per 
l’Ajuntament Talamanca que l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la 
Diputació de Barcelona per a l’anualitat 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.  

 
12. En data 6/11/2019 la Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 

Societat de la Informació dona la seva conformitat a la proposta presentada pel 
Servei Jurídico-Administratiu de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de 
compromisos futurs, en desenvolupament del Decret núm. 4440/18 de 11 de maig 
de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu. 

 
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. 
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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. 

 

8. El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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, i de conformitat 
amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 
d’octubre de 2019.  
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En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Talamanca relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu ADEQUACIÓ D’UN ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-
1221, ENTRE LA PLAÇA DEL RAVAL (PK.24+352) FINS A LA CRUÏLLA AMB LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA (PK 24+825). TM. TALAMANCA, tot això d’acord amb el text 
de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 
(...) 

C O N V E N I 
 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ADEQUACIÓ D’UN ITINERARI DE 
VIANANTS A LA CARRETERA BV-1221, ENTRE LA PLAÇA DEL RAVAL (PK.24+352) 
FINS A LA CRUÏLLA AMB LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA (PK 24+825). TM. TALAMANCA.  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures 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 de 
conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 
d’octubre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures 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,  publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE TALAMANCA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Josep Tarin Canales, i 
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Lidia Portí Purtí. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Actualment, la travessera BV-1221, que creua el nucli urbà del municipi de Talamanca 

longitudinalment, essent l’eix d’unió entre la part més antiga del nucli urbà i la de més 
recent construcció, presenta una discontinuïtat en l’itinerari de vianants en el seu tram 
central, impedint que els vianants puguin anar de manera segura i accessible d’un 
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extrem a l’altre del municipi (concretament des de la Plaça del Raval (PK 24+532) fins a 
la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825).  

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

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el projecte constructiu per a l’“Adequació d’un itinerari de vianants a la carretera 
BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK 24+352) fins a la cruïlla amb la Plaça de l’Església 
(PK 24+825). T.M. de Talamanca” (en endavant, document tècnic de referència), en el 
que es fa una proposta d’actuació per un import de 258.666,32 (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
III. La proposta d’actuació consisteix en la construcció del tram de vorera que manca per 

completar l’itinerari accessible, adequar el drenatge de la carretera a la nova geometria i 
instal·lar enllumenat públic en el nou tram. Talment, per a aconseguir l’amplada lliure de 
pas mínima caldrà ampliar la plataforma amb un tram de mur d’escullera.  

 
IV. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 

carretera BV-1221, en el terme municipal de Talamanca, la qual és gestionada per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, essent un dels objectius 
principals de l’esmentada gerència, la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals.  

 
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Talamanca, 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 a través de l´Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, i l’Ajuntament 
de Talamanca, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de 
Talamanca, de les obres del projecte constructiu per a l’ “Adequació d’un itinerari de 
vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK24+352) fins a la cruïlla amb 
la Plaça de l’Església (PK 24+825) T.M. de Talamanca”, 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. 
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Es valora l’import total de l’actuació en 258.666,32 €, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Talamanca.   
 
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  

 
1. 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 per a l’“Adequació d’un 
itinerari de vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK 24+352) 
fins a la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825) T.M. de Talamanca”, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local amb un import total 
de 258.666,32 EUR, IVA inclòs, dels quals 131.962,16 EUR, corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100, i 126.704,16 EUR, corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Talamanca; dels quals 35.000,00 
Eur. es financen amb un preacord de Meses de concertació del Pla ”Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, i la resta de 91.704,16 EUR, serà assumit directament 
per l’Ajuntament de Talamanca, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001, totes elles del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’anualitat 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. Això 
no obstant, la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Talamanca 
l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; Tanmateix, i a la 
finalització de les obres, amb la Certificació Final d’Obra, la Diputació de Barcelona 
emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon al 
finançament de l’actuació. 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2020 G/50100/45301/65060 35.000,00 

2020 
G/ 50100/45301/61100 131.962,16 

G/ 50100/45301/65001 91.704,16 

 

 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. 

 

 Formalitzar el preacord, i en conseqüència, atorgar un ajut d’execució d’obres, en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en 
favor de l’Ajuntament de Talamanca, per l’actuació objecte del present conveni, per 
un import de 35.000,00 euros. Aquesta formalització s’ha dut a terme mitjançant 
resolució de la Presidència d’aquesta corporació de data 5 de novembre de 2019 
(D 12375/19). 

 
2. En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació del contracte 

d’obres, el seu import recaurà sobre l’aportació municipal (126.704,16 Eur.), sense 
necessitat de subscriure una nova addenda. A efectes de la baixa d’adjudicació, el 
preacord de Meses de concertació es considera aportació municipal. En tot cas, 
l’esmentada baixa d’adjudicació quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

entenent-se com a tal la certificació final d’obra, per tal que si fos necessari cobreixi les 
possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.   

 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Talamanca  

 
1. L’Ajuntament de Talamanca es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 

consistent, en un principi, en l’import assumit directament per l’Ajuntament de 91.704,16 
EUR. 

 
2. 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 (12.670,42 
EUR). 

 
3. L’Ajuntament de Talamanca 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 temes 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 Talamanca 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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- 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 
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” 

 
(...) 

 
Segon. RETENIR crèdit per import de 223.666,32 EUR IVA inclòs, dels quals 
131.962,16 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100, del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’anualitat 2020, i l’import de 91.704,16 EUR. corresponent a l’aportació econòmica 
inicialment assumida directament per l’Ajuntament de Talamanca que avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 
de l’exercici de despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020.  
 
Tercer. CONDICIONAR l’aplicació de l’import aprovada en l’apartat tercer de la part 
resolutiva a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2020 de la Diputació de 
Barcelona i l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart. 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 
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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. 
 

Cinquè. 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.” 
 

33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial del Projecte constructiu “Substitució de l’obra de fàbrica de la carretera 
BV-4601 sobre el Torrent de l’Esperança. TM Gurb”, per un import de 137.893,23 
€, així com exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-se’n, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. (exp. núm. 
2018/5252).- 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. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat de l’obra de fàbrica existent 

a la carretera BV-4601 sobre la llera del Torrent de l’Esperança, al límit entre el 
TM. De Gurb i el TM de Vic, per tal d’augmentar la capacitat hidràulica, atès que el 
curs del torrent està identificat com a punt significatiu i/o crític en cas d’episodi de 
pluja, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la 
Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte 
constructiu “Substitució de l’obra de fàbrica de la carretera BV-4601 sobre el 
Torrent de l’Esperança. TM Gurb”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, amb un pressupost de cent tretze 

mil nou-cents seixanta-un euros amb trenta-cinc cèntims (113.961,35EUR), 
IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (23.931,88 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 137.893,23 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i 
salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta corporació. 

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 

per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com 
projectes. 
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5. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 
exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 

6. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 
del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats és la 
següent: 

 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

TM. GURB 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS
 

 
SUPERFICIES AFECTADES m

2 

FINC TITULAR Naturalesa POLÍGON PARCEL·LA 
REF. 
CADAST 

SUP.  
CESSIÓ 
VIALS 
(m

2
) 

 

SUP.  
CESSIÓ 
SERV. 
PAS 
(m

2
) 

 

SUP. 
OCUP 

TEMPOR  
AUTORIT 

(m
2
) 

 

CLASSIF 
URBANÍS. 

1 
Ajuntament 
de Gurb 

Urbana 73365 01 
7336501DG34
73N0001WT 

6,30 ____ 14,20 Sól urbà 

 

TM. VIC 
 

 

DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS
 

 

SUPERFICIES AFECTADES m
2 

FINC TITULAR Naturalesa POLÍGON PARCEL·LA 
REF. 
CADAST 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS 
(m

2
) 

SUP. 
CESSIÓ 
SERV. 
PAS 
(m

2
) 

SUP. 
OCUP 

TEMPOR 
AUTORIT 

(m
2
) 

CLASSIF 
URBANÍS. 

2 
Ajuntament 
de Vic  

Urbana 73355 01 
7335501DG3
473N0000BT 

____ ____ 71,20 Sól urbà 

 

TM. VIC 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS 

 
SUPERFICIES AFECTADES m2 

FINC TITULAR Naturalesa POLÍGON PARCEL·LA 
REF. 
CADAST 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS 
(m2) 

SUP. 
CESSIÓ 
SERV. 
AERIA 
(m2) 

SUP. 
OCUP 

TEMPOR 
AUTORIT 

(m2) 

CLASSIF 
URBANÍS. 

3 
Frigorífics 
Ferrer S.A 

Urbana 73365 01 
7435501DG3
473N0001ST 

____ 1,25 10,25 Sól urbà 

 

7. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de bens i 
drets afectats, que els referits Ajuntaments hauran de posar a disposició de 
Diputació de Barcelona. 
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8. Que els tràmits administratius, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic, en 
ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà a terme mitjançant la corresponent cessió, 
concessió i/o autoritzacions per part de l’Ajuntament de Gurb i de l’Ajuntament de 
Vic a aquesta corporació. Talment, és procedent que, per part d’aquesta 
Diputació, s’aprovi inicialment el projecte d’obres citat, i s’efectuï el preceptiu 
tràmit de la informació pública del projecte, durant un període de 30 dies hàbils, en 
allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat 
de l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  

 

9. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 

10. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per 
l’Ajuntament de Gurb i/o per l’Ajuntament de Vic, abans que la Diputació de 
Barcelona adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 

Fonaments de dret 
 

En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 

En virtut del que disposa l’article 36 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. 
 

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 pel 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 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 

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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
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 disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
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 i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Substitució de l’obra de 
fàbrica de la carretera BV-4601 sobre el Torrent de l’Esperança. TM Gurb”, amb 
un pressupost de cent tretze mil nou-cents seixanta-un euros amb trenta-cinc 
cèntims (113.961,35 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (23.931,88EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 137.893,23 EUR. Així mateix, conté l’estudi de 
seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta 
corporació. 
 

Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta 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. 
 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 

Documents vinculats 
 

Projecte(b8332ca1caee7e63f0ee) 

 
Perfil Signatari Data signatura 
 Joan Macarro 
Tècnic/a del Servei Promotor CPISR-1 C  Valentin Aceña Ramos  02/08/2019, 11:32 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C  Valentin Aceña Ramos  02/08/2019, 11:34 

 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del Projecte constructiu “Millora de la intersecció de la cruïlla entre la travessera 
BV-2249, pk 0+390 i l’Avinguda de Catalunya. TM. Gelida”, per un import de 
198.922,64 €, així com exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-
se’n, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2018/2435).- 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. Amb l’objectiu de millorar la seguretat a la carretera BV-2249 en el seu pas pel nucli 
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urbà de Gelida, al pk. 0+390 en la connexió amb l’Avinguda Catalunya, atès que 
presenta un revolt amb un radi força tancat i una pendent molt pronunciada que 
provoca situacions de perill, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del 
Projecte constructiu “Millora de la intersecció de la cruïlla entre la travessera 
BV-2249, pk 0+390 i l’Avinguda de Catalunya. TM. Gelida”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de cent seixanta-

quatre mil tres-cents noranta-vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (164.398,88 
EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (34.523,76EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 198.922,64EUR, que conté, així mateix, l’estudi de seguretat i 
salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta corporació. 

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 

per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com 
projectes. 

 
5. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 

exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
6. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
7. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions, quedarà suspès 

el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació definitiva del 
projecte, comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació inicial, 
Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit d’al·legacions 
en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per l’Ajuntament de 
Gelida abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució d’aprovació definitiva 
del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
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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. 
 
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 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 

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 disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 

En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 

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.  
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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. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de la intersecció de la 
cruïlla entre la travessera BV-2249, pk 0+390 i l’Avinguda de Catalunya. TM. 
Gelida”, amb un pressupost de cent seixanta-quatre mil tres-cents noranta-vuit 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (164.398,88 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % 
de l’IVA (34.523,76 EUR), resulta tenir un pressupost total de 198.922,64 EUR, que 
conté, així mateix, l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2019 d’aquesta corporació. 
 
Segon- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta 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. 
 
Quart- NOTIFICAR la present Resolució a l’Ajuntament de Gelida.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(23fc03fa113e69f3ef19) 
 
Perfil Signatari Data signatura 
 FCO JAVIER BOSCH 26/03/2019, 12:01 
 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JAVIER 29/03/2019, 13:47 
 (AUTENTICACIÓN) 
 FCO JAVIER BOSCH 29/03/2019, 13:56 
Tècnic/a del Servei Promotor CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  23/07/2019, 17:58 
 contador Escudero 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez- 23/07/2019, 18:01 
 contador Escudero 
 

35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del Projecte modificat de les obres “Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a 
la carretera BV-2249, pk. 2+220. TM. Gelida”, per un import de 2.109.314,54 €, IVA 
inclòs, exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-se’n, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit, així com aprovar la 
relació de béns i drets afectats per l’expropiació o ocupació temporal per una 
valoració total de 5.202,51 € (exp. núm. 2017/8383).- 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 
 

En virtut de Decret 8872/17, de data 21 de setembre de 2017 dictat per  la Presidència 
d’aquesta Diputació, es va aprovar inicialment el Projecte constructiu de les obres d’ 
“Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249, pk. 2+220. TM. 
Gelida”, així com la relació de béns i drets afectats, amb un pressupost de dos 
milions cinquanta-dos mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb onze cèntims 
(2.052.889,11 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (431.106,71 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 2.483.995,82 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 2.487.093,20 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 3.097,38 EUR, el qual contenia l’estudi de 
Seguretat i Salut. Talment, en l’esmentat decret s’acordava efectuar el tràmit 
d’informació pública, així com la publicació dels anuncis als Butlletins i diaris 
corresponents. 
 

Dins el període d’informació pública es van formular al·legacions, les quals van ser 
resoltes en virtut de Decret 12253/17 de la Presidència d’aquesta Diputació, de data 
29 de novembre de 2017, el qual també va resoldre aprovar definitivament el referit 
Projecte constructiu, així com la relació de béns i drets afectats per a les obres a 
executar. 
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Que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la 
Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, com a responsable del projecte de les obres 
de “Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249, pk. 2+220. 
TM. Gelida”, redacta la modificació del projecte original, justificat per la presència de 
condicionants, i que es descriuen a continuació:   
 

.../... 
 

- Aparició a la base de l’excavació del desmunt del vial provisional d’una surgència 
previsiblement corresponent a la Font del Claro. Aquesta circumstància obligarà a reconduir 
convenientment les aigües interceptades cap a la Font, que queda just al costat de la traça 
del vial provisional fora dels límits del projecte. La solució a plantejar consistirà en la 
captació de l’aigua soterrània interceptada per l’excavació del vial provisional mitjançant una 
rasa drenant i la seva reconducció cap a la Font. 
 

- El disseny del reforç dels fonaments de les piles existents presenta una sèrie de 
desajustos en quan a la contribució de la capacitat portant de les piles actuals. No hi ha una 
modelització de la estructura resultant que permeti assegurar la efectivitat de les hipòtesis 
considerades en quan a la transmissió i distribució de esforços. Per comprovar l’alçat de les 
piles envers les noves carregues transmeses pel tauler es calcula una secció de formigó 
rectangular equivalent a la de la pila i que l’armadura dels 2 micro-pilons que es disposen 
sigui equivalent a 5 barres de 32 mm de diàmetre amb un recobriment de formigó de 0,8 m. 
Aquestes suposicions no estan al costat de la seguretat, per realitzar una equivalència entre 
barres d’acer corrugat de una secció de formigó armat amb els micropilons (superfície llisa) 
executats dins de les piles existents. La solució de projecte porta implícita la necessitat de 
que hi hagi un moviment previ del fonament existent perquè es produeixi una transmissió 
d’esforços de la fonamentació de la pila vella cap al nou encepat. Això pot donar llocs a 
moviments relatius diferents entre els diferents trams del viaducte. Aquesta transmissió es 
resol habitualment mitjançant una solució activa, tal com apareix a la “Guía para el Proyecto 
y la ejecución de micropilotes en obras de carretera”. Segons la “Guía para el Proyecto y la 
ejecución de micropilotes en obras de carretera” les armadures dels micro-pilons han d’estar 
protegits envers la corrosió disposant un recobriment mínim i considerant una reducció del 
espessor d’acer deguda a la corrosió. Els micro-pilons de projecte tenen 150 mm de 
diàmetre de perforació, tubs amb de=88,9 mm, di=70,9 mm, t=9,0 mm i un morter de ciment 
amb una resistència característica de fck > 25 N/mm2. Es calculen amb una reducció 
d’espessor d’armadura per corrosió de 0,6 mm. Aquestes característiques no compleixen 
amb la reducció d’espessor corresponent a una vida útil de 100 anys (1,2 mm). Per tant, la 
solució contemplada al projecte modificat preveu el reforç de piles existents de projecte 
mitjançant l’execució de tots els micro-pilons des del cap de la pila fins a la roca amb el 
necessari encastament. Des d’un punt de vista constructiu, es podria sempre treballar des 
del tauler existent del pont evitant l’accés a la zona del riu i la dificultat en l’execució de les 
perforacions projectades en aquestes circumstancies. D’aquesta manera els micro-pilons 
resistirien els esforços de flexo-compressió tramesos pel tauler. Amb aquesta alternativa no 
cal executar el nou encepat dintre de la llera del riu i s’evitaria la conseqüent i critica 
transmissió de esforços de la pila cap el nou encepat. Es realitzarien per tant micropilons de 
225 mm amb tub de 139,7 mm i barra GEWI de 40 mm en lloc dels micropilons de 150 mm 
de diàmetre exterior i tub de 88,9 mm contemplats al projecte original. 
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- En quan als estreps, a més a més de les dificultats constructives per realitzar amb 
seguretat el buidatge del rebliment interior, el projecte no analitza suficientment el treball 
conjunt entre el mur-estrep actual i la nova estructura de formigó en massa adjacent, per fer 
front al increment d’esforços, limitant-se a comprovar l’estabilitat de l’estrep al lliscament. El 
projecte no analitza la capacitat dels murs laterals per fer front al increment d’esforços 
horitzontals degut a l’increment de la càrrega vertical, preveient en canvi unes injeccions de 
formigó en el rebliment existent si s’observa degradació. De cara a la durabilitat de 
l’estructura projectada, sembla recomanable dissenyar una solució estructural suficient per 
si mateixa i no confiar la fiabilitat del disseny a l’estat dels elements estructurals del pont 
vell. Per tant, per al reforç dels estreps i murs existents s’adoptarà una solució similar a 
l’exposada prèviament per a les piles del pont. 

 
- L’Ajuntament de Gelida posa de manifest la seva preocupació per a la preservació del 
medi natural a l’entorn de l’obra i sol·licita que es minimitzi l’afecció a l’arbrat existent en 
l’execució del vial provisional, i per tant al projecte modificat s’ha considerat necessari 
preveure una modificació del traçat de la variant de manera que s’evita l’afectació a un 
conjunt d’arbres situats al voltant del PQ 0+080 del vial provisional.” 

.../... 
 
i conseqüentment es veuen modificades les zones d’ocupació temporal i d’expropiació 
previstes en la redacció del projecte constructiu. 
 
Que l'expedient de la modificació de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de 
d’un milió set-cents trenta-vuit mil nou-cents trenta-cinc euros amb cinquanta-
set cèntims (1.738.935,57 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(365.176,47 EUR), amb resultat d’un pressupost total de 2.104.112,04 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 2.109.314,55, IVA inclòs, el qual 
inclou una partida de valoració per a expropiacions de 5.202,51 EUR, i que dit cost, no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta corporació. 
 
Que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la 
Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, dona trasllat al Servei Jurídico Administratiu, 
als efectes de l’aprovació de la modificació del projecte constructiu, així com de la 
relació de bens i drets afectats per la referida modificació. 
 
Vist l’informe tècnic de supervisió de la modificació del projecte, emès per l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a l’article 136.3 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el qual aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
La referida modificació del projecte d’obres queda exempta del procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental, per no estar inclosa en cap dels supòsits previstos en 
la Llei 21/2013, de desembre, d’Avaluació d’Impacte Ambiental de plans i programes i 
a l’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes. 
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Que, per tant, és procedent aprovar inicialment la modificació del projecte d’obres citat 
fent-ne exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 

Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (d’acrònim ROAS), l’aprovació 
del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels 
terrenys i els edificis que hi són compresos als efectes de l’expropiació forçosa. De tal 
manera, la relació dels béns i drets afectats és la següent: 
 

RELACIÓ BÉNS I DRETS PROJECTE MODIFICAT 
 

MUNICIPI: GELIDA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES 
DADES 

URBANÍSTIQUES 

FINCA TITULAR NATURALESA 
POLÍ-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROP 

VIALS 
m

2
 

SUP 
EXPR 
SERV 

m
2
 

SUP 
OT 

VIALS 
m

2
 

CLASSIFICAC 

1 XXX Rústica 15 13 c 420,99 0,00 0,00 Agrari  

2 XXX Rústica 15 12 - 1.185,29 0,00 0,00 
Agrari (muntanya 

baixa) 

5 XXX Rústica 19 4 - 8,14 0,00 0,00 
Agrari (horta 

regadiu) 

6 XXX 
Rústica 17 25 a 34,55 0,00 76,09 Agrari 

Rústica 17 25 c 157,12 0,00 737,38 Agrari 

8 XXX Rústica 17 29 - 41,03 0,00 0,00 
Agrari (arbres de 

riera) 

9 XXX Rústica 17 27 - 36,23 0,00 0,00 Agrari (cultiu secà) 

10 XXX Rústica 17 40 b 126,06 0,00 0,00 Agrari 

11 XXX Rústica 17 30 - 14,09 0,00 77,03 
Agrari (arbres de 

riera) 

 
Que l’aprovació del projecte de carreteres implicarà la declaració o d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels bens i adquisició dels drets corresponents, als fins 
d’expropiació forçosa, d’ocupació temporal o d’imposició o modificació de servituds. 
Talment, la declaració d’utilitat i la necessitat d’ocupació es referirà també als béns i 
drets compresos en el replanteig del projecte i en las modificacions d’obres que puguin 
ser aprovades posteriorment. 
 
A l’efecte, els projectes de carreteres i les seves modificacions deuran comprendre la 
definició del traçat de les mateixes i la determinació dels terrenys, construccions i 
altres béns o drets que sigui necessari ocupar o adquirir per a la construcció, defensa 
o servei d’aquelles i la seguretat de la circulació. 
 
Que per poder executar les obres de l’esmentada modificació del projecte constructiu 
és necessària l’ocupació de determinats terrenys de propietat privada, atès que el 
projecte d’obres inclou la descripció material detallada dels béns i drets objecte 
d’expropiació forçosa. 
 
Que els tràmits administratius, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic, en ordre 
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a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de les 
obres, es durà a terme mitjançant la corresponent cessió, concessió i/o autoritzacions 
per part de l’Ajuntament de Gelida. Talment, és procedent que, per part d’aquesta 
Diputació, s’aprovi inicialment el projecte d’obres citat, i s’efectuï el preceptiu tràmit de 
la informació pública del projecte, durant un període de 30 dies hàbils, en allò que 
respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució 
de les obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i al·legacions 
davant d’aquesta Diputació. 
 
Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i drets 
afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com en els 
taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 15 dies hàbils, 
els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions sobre la 
procedència de l’ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o legal, per la 
qual cosa cal fer informació pública de l’expressada relació de béns i drets afectats, 
per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de 
publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, període durant el qual els interessats 
podran corregir possibles errors que s’hagin produït en la confecció de la relació, i en 
el seu cas, mostrar la seva oposició motivada a la necessitat de l’ocupació dels béns o 
drets que figurin en la mateixa. 
 
L’esmentada relació es fa pública, sense perjudici que, si en qualsevol moment 
posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa dels 
terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, es comuniqués davant 
d’aquesta Diputació, documentació addicional acreditativa de canvis que s’haguessin 
produït en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió a les persones que 
s’esmenten en la relació de béns i drets afectats sotmesa a informació pública, es 
dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al reconeixement al dret a la 
percepció de les indemnitzacions econòmiques que s’acordin en aquest procediment 
s’haurà d’aportar prèviament en el seu moment, per part dels interessats, acreditació 
suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de la seva 
titularitat sobre els béns i / o drets afectats. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se podran ser informades per 
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l’Ajuntament de Gelida, abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 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, el qual 
aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
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 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
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 (d’acrònim 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 disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
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En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
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 dels 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. 
 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Projecte constructiu “Eixamplament 
del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249, pk. 2+220. TM. Gelida”, amb un 
pressupost d’un milió set-cents trenta-vuit mil nou-cents trenta-cinc euros amb 
cinquanta-set cèntims (1.738.935,57EUR) IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(365.176,47 EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.104.112,04 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 2.109.314,55, IVA inclòs, el qual 
inclou una partida de valoració d’expropiacions de 5.202,51 EUR. Així mateix, conté 
l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 
d’aquesta corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

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. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats al terme municipal de 
Gelida, fent-ne exposició pública 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, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers 
d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Gelida període durant el qual es 
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de 
no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
MUNICIPI: GELIDA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES 
DADES 

URBANÍSTIQUES 

FINCA TITULAR NATURALESA 
POLÍ-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROP 

VIALS 
m

2
 

SUP 
EXPR 
SERV 

m
2
 

SUP 
OT 

VIALS 
m

2
 

CLASSIFICAC 

1 XXX Rústica 15 13 c 420,99 0,00 0,00 Agrari  

2 XXX Rústica 15 12 - 1.185,29 0,00 0,00 
Agrari (muntanya 

baixa) 

5 XXX Rústica 19 4 - 8,14 0,00 0,00 
Agrari (horta 

regadiu) 

6 XXX 
Rústica 17 25 a 34,55 0,00 76,09 Agrari 

Rústica 17 25 c 157,12 0,00 737,38 Agrari 

8 XXX Rústica 17 29 - 41,03 0,00 0,00 
Agrari (arbres de 

riera) 

9 XXX Rústica 17 27 - 36,23 0,00 0,00 Agrari (cultiu secà) 

10 XXX Rústica 17 40 b 126,06 0,00 0,00 Agrari 

11 XXX Rústica 17 30 - 14,09 0,00 77,03 
Agrari (arbres de 

riera) 

 
Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a 
la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons la memòria valorada 
de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels interessats, 
documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons el Registre 
de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en 
qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a informació 
pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al reconeixement 
al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que s’acordin en el susdit 
procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el seu moment 
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acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de 
la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(76979c21b8a6651db860) 
 
Perfil Signatari Data signatura 
 TAPIA NAVARRO, CRISTIAN (FIRMA) 23/10/2019, 18:26 
 RIBOT FLORIT SEBASTIAN  23/10/2019, 18:57 
 JORGE GABRIEL PÉREZ 25/10/2019, 17:40 
Tècnic/a del Servei Promotor CPISR-1 C Maria Josep Palau Pascual 04/11/2019, 13:30 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos 07/11/2019, 12:30 
 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment el Projecte d’Ordenació Forestal de les finques El Vilar de la Costa i 
Can Planes de Fontmartina, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de 
Catalunya (exp. núm. 2019/16648).- 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: 
 

“ 
I. ANTECEDENTS 
 

En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del 
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi 
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més 
rellevants. 
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A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es 
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal. 

 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents 
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (POF), d’aplicació a les finques forestals de 
titularitat pública superiors o iguals a les 250 hectàrees, i els plans tècnics de gestió i 
millora forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a 
les 25 hectàrees, o, en el cas de finques forestals  iguals o inferiors a 25 hectàrees, els 
plans simples de gestió forestal (PSGF). 
 
Als darrers vint anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una política 
activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat ubicades als 
espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió. Amb aquesta 
intenció s’ha potenciat la redacció dels projectes d’ordenació forestal i dels plans 
tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels 
mateixos, a fi i efecte de donar compliment a allò que estableixen els seus 
corresponents plans especials: la protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els 
sistemes naturals i la diversitat biològica, fent-lo compatible, entre d’altres, amb 
l’explotació dels recursos forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques 
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió 
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 

- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals 
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals, 
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i 
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables. 

- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de 
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el 
marc de la política forestal de Catalunya. 

- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les 
poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat. 

 
L’àmbit del present projecte d’ordenació forestal coincideix amb les finques El Vilar de 
la Costa i Can Planes de Fontmartina, que són el resultat de la re-agrupació de 
diferents propietats que es van adquirir per la Diputació de Barcelona a l'any 1929 amb 
destinació al Patronat de la Muntanya del Montseny.  
 
Les finques El Vilar de la Costa i Can Planes de Fontmartina són propietat de la 
Diputació de Barcelona i es troben incloses dins del Pla especial del parc del 
Montseny, aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol 
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de 1977 (publicat al BOP número 222 de 16 de setembre de 1977) i promogut per la 
Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme 
de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 1978). El Pla 
Especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, però allò que 
permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n deriva. El Pla 
especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per a desenvolupar 
una gestió determinada en l’espai protegit. El desenvolupament i la gestió dels Plans 
especials correspon a les institucions de l’administració local que els han promogut: 
Diputacions de Girona i Barcelona pel que fa al Pla Especial del Parc del Montseny i 
als ajuntaments que tenen la totalitat o una part del seu terme municipal dins l’àmbit 
del parc. 
 

Les finques El Vilar de la Costa i Can Planes de Fontmartina es troben situades en el 
municipi de Fogars de Montclús (Vallès Oriental), i són finques contigües. Les dues 
propietats tenen una superfície total de 363,11 hectàrees (50,47 hectàrees, la finca de 
El Vilar de la Costa, i 312,64 hectàrees, la finca de Can Planes de Fontmartina). El 
conjunt de les dues finques està cobert en un 73,18 % per bosc, dominant pels 
alzinars (140,63 ha) i en menor proporció per fagedes (45,57 ha, a les cotes més 
altes), castanyedes (20,46 ha) i plantacions de diferents coníferes, amb una extensió 
total de 255,45 ha. De la resta de la superfície, 86,05 ha corresponent a terrenys 
forestals no arbrats (brolles i landes seques) i equipaments (11,32 ha). 
 

La Diputació de Barcelona vol contribuir a la seva funció productiva que serà 
l’aprofitament dels diferents tipus de recursos que ofereix el bosc i d’altra banda, a la 
funció ambiental que s’entén com la conservació de la biodiversitat i dels equilibris 
ecològics. Les funcions ambiental i social dels boscos s’inclouen dins dels conjunt 
d’externalitats de les quals és beneficiaria la societat.  
 

Donada que l’explotació del bosc del massís del Montseny ha perdut, als darrers 50 
anys, pes com activitat econòmica important i que el valor de la producció forestal a la 
zona és, en general molt baix amb les possibilitats d’explotació, s’ha considerat adient 
redactar el Projecte d’Ordenació Forestal de les esmentades finques. 
 

El Projecte d’Ordenació Forestal objecte d’aprovació té com a objectiu aconseguir la 
conservació dels espais naturals que presenten valors naturals qualificats, d'una 
manera compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat de llurs 
habitants, i majoritàriament l’aprofitament de fustes, llenyes i escorces en terrenys 
forestals. D’acord amb l’article 53 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, l’aprofitament de fustes, llenyes i escorces en terrenys forestals de 
propietat pública ha d’ésser regulat per l’Administració forestal o per les entitats titulars 
mitjançant Projectes d’Ordenació o Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals 
aprovats pel Departament competent en matèria forestal.  
 

De les 351,79 hectàrees de terrenys forestals arbrats de la finca, solament seran 
objecte d'aprofitament 122,45 ha com a bosc productor (alzinar, castanyedes i 
plantacions de coníferes) i es mantindrà la franja de baix combustibilitat al voltant del 
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Vilar (2,1ha). Durant la vigència del present Projecte d’Ordenació Forestal, que serà de 
20 anys, s'aprofitaran de mitjana 6,23 ha anualment. 
 

En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 250 hectàrees (la 
superfície total forestal de les finques El Vilar de la Costa i Can Planes de Fontmartina 
és de 363,11 hectàrees), d’acord amb el previst a l’article 4.1.a) de l’Ordre 
ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació 
forestal, el Projecte d’Ordenació Forestal és l’eina adequada per justificar canvis en 
l’ús del sòl –que no en la seva qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la 
finca en la seva globalitat i en proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet 
planificar a llarg termini, i fixar els objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la 
gestió del bosc. A més, en ell es detallen recomanacions pels diferents hàbitats clau i 
tenint en compte el seu objectiu de conservació, i tenint en compte la presència de tritó 
del Montseny en la major part dels seus torrents. 
 

Totes les actuacions que consten en un Projecte d’Ordenació Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Projecte d’Ordenació tota la informació necessària per dur-
les a terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren 
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Projecte d’Ordenació Forestal 
és de vint anys. 
 

Per a finques de propietat d’entitats locals és necessària la certificació de l’aprovació 
inicial del projecte per part dels plens de les entitats locals propietàries, d’acord amb 
l’article 11.2,b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 

II. NORMATIVA APLICABLE 
 

Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya  la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 

Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans 
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del 
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Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

L’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té per 
objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 

A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 13 de novembre de 2019, que 
consta a l’expedient, s’exposa que, els instruments d’ordenació (POF o PTGMF) 
redactats per la Diputació de Barcelona es presenten davant de l’administració forestal 
signats per l’enginyer de monts designat com a director de programa de Gestió 
Forestal i Prevenció d’Incendis Forestals i la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals, d’acord amb l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els 
instruments d’ordenació forestal, aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
 

El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 

Tractant-se de finques de propietat d’entitats locals, l’aprovació dels instruments 
d’ordenació forestal correspon a la Generalitat de Catalunya (articles 11 a 13).  
 
En conseqüència, redactat el Projecte d’Ordenació Forestal de les finques El Vilar de 
la Costa i Can Planes de Fontmartina (Fogars de Montclús) –que afecta a un àmbit 
forestal de superfície superior a les 250 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, 
escau informar-lo favorablement per a la seva aprovació per la Generalitat de 
Catalunya, en els termes de la normativa citada. 
 
Vist l’apartat primer 4.h) de l’Acord del Ple núm. 92/19, de 23 de juliol de 2019, de 
delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència 
(BOPB 26.07.2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR INICIALMENT el Projecte d’Ordenació Forestal de les finques El 
Vilar de la Costa i Can Planes de Fontmartina, que s’adjunta al present dictamen, i 
ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.  
 
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
perquè en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i 
formalitzi els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
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Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(7add51bc0f7065db4b77) 
 
Perfil Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor Jorge Jurgens Mestre (SIG) 08/11/2019, 08:52 
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Juana Rosalia Barber 11/11/2019, 15:58 
 Rosado 
 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvenció a favor dels Ajuntaments de Castelldefels, Cardedeu i 
Sant Pere de Ribes, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del 
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el 
parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/1375).- 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. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 

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

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

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

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de 

febrer de 2019, va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concessió directe 
amb concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), per a l’adquisició d’habitatges mitjançant 
l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per 
sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 
2019, per un import total màxim de 250.000,00 euros.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
4. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (identif. 442883) i un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de març de 2019. 

 
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 de 

maig de 2019, va aprovar la concessió, esgotant la partida pressupostària, les 
subvencions per import de trenta mil euros (30.000,-€) a les sol·licituds 
presentades en concurrència i per ordre cronològic de presentació, als 
Ajuntaments de Santpedor, Cerdanyola del Vallès, Vallirana, El Prat de Llobregat, 
Caldes de Montbui, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Manlleu, i per 
l’import restant de deu mil euros (10.000€) a l’Ajuntament de Castelldefels. I es 
van desestimar per manca de crèdit a la convocatòria les sol·licituds presentades 
pels Ajuntaments de Cardedeu i de Sant Pere de Ribes. 

 
6. L’article 8 de les bases de la convocatòria estableix que el procediment de 

concessió d’aquestes subvencions, serà el de concessió directa amb concurrència 
fins a la finalització dels fons o bé fins al 30 d’octubre de 2019, i s’anirà resolent de 
manera individualitzada per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds que 
compleixin els requisits establerts en la convocatòria. 

 
7. L’article 10 de les bases estableix que la dotació pressupostària de la convocatòria 

de subvencions per a l’adquisició d’habitatges en exercici del dret de tanteig i 
retracte i a preu sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge 
2019, és de dos-cents cinquanta mil euros (250.000€) amb càrrec a la partida 
pressupostària G/50300/15100/76200. 

 
8. L’article 22 de les bases de la convocatòria diu que es pot modificar la resolució, 

amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan 
no es perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les 
condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 

 
9. L’article 23 de les bases de la convocatòria determina que la subvenció atorgada 

serà compatible amb qualsevol altra concedida per la Diputació de Barcelona, 
altres administracions o ens públics o privats, sempre que no es superi el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
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10. L’article 49 de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de Barcelona estableix 
que el beneficiari pot renunciar a la subvenció i ha de ser prèvia a l'inici de 
l'activitat subvencionada o al cobrament de la subvenció. 

 
11. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Ajuntament de Santpedor van renunciar 

a la subvenció atorgada per un import cadascun de 30.000,00 euros, amb un 
import renunciat total de seixanta mil euros (60.000,00 €), que han estat 
acceptades per resolució del President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals núm. 12675, de data 11 de novembre de 2019. 

 
12. Vist l’informe d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme 

i Activitats, en data 17 d’octubre de 2019, en què valora la nova concessió als 
ajuntaments de Castelldefels, Cardedeu i Sant Pere de Ribes, la motivació dels 
quals consta de la manera següent: 

 
“INFORME D’INSTRUCCIÓ DE (...) CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ 
D’HABITATGE MITJANÇANT l’EXERCICI DEL DRET A TANTEIG I RETRACTE DEL 
DECRET LLEI 1/2015 I LA COMPRA A PREU PER SOTA MERCAT, DE LA 
CONVOCATÒRIA 2019. 
 
Unitat prestadora: Oficina d’Habitatge 
Centre gestor: Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
Codi de la convocatòria: 201920195120010623 
 
1. Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de 14 de febrer de 
2019, aprovà per delegació de la presidència i per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions en concurrència de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats per a fomentar 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei 1/2015 
i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge per 
a l’any 2019, amb un pressupost màxim de 250.000,00 euros.  
 
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de l’Ordenança, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es va publicar en data 12 de 
març de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, amb número 
d’identificació 442883 BDNS. 
 
De les sol·licituds de subvenció presentades, les que compleixen tots els requisits exigits en 
bases específiques de la convocatòria corresponen als Ajuntaments de Santpedor, 
Cerdanyola del Vallès, Vallirana, El Prat de Llobregat, Caldes de Montbui, Sant Feliu de 
Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Manlleu, Castelldefels, Cardedeu i Sant Pere de Ribes. 
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada el 30 de maig de 2019, va 
acordar concedir, esgotant la partida pressupostària, les subvencions per import de trenta 
mil euros (30.000 €) a les sol·licituds presentades en concurrència i per ordre cronològic de 
presentació, als Ajuntaments de Santpedor, Cerdanyola del Vallès, Vallirana, El Prat de 
Llobregat, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Manlleu i per 
l’import restant de deu mil euros (10.000 €) a l’Ajuntament de Castelldefels. I es van 
desestimar per manca de crèdit a la convocatòria les sol·licituds presentades pels 
Ajuntaments de Cardedeu i de Sant Pere de Ribes. 
 
Atès que l’article 3 de les bases de la convocatòria determina que el període d’execució en 
què s’haurà de formalitzar l’adquisició dels habitatges objecte de subvenció, és el període 
comprès entre l’1 de novembre de 2018 i el 30 d’octubre de 2019. 
 
Atès que l’article 8 de les bases de la convocatòria estableix que el procediment de 
concessió d’aquestes subvencions serà el de concessió directa amb concurrència fins a la 
finalització dels fons o bé fins al 30 d’octubre de 2019 i s’anirà resolent de manera 
individualitzada per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds que compleixin els 
requisits establerts en la convocatòria. 
 
Atès que l’article 10 de les bases estableix que la dotació pressupostària de la convocatòria 
de subvencions per a l’adquisició d’habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte i a 
preu sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge 2019, és de dos-
cents cinquanta mil euros (250.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 
G/50300/15100/76200. 
 
Atès que l’article 22 de les bases de la convocatòria diu que es pot modificar la resolució, 
amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, 
l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de 
tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 
 
Atès que l’article 23 de les bases de la convocatòria determina que la subvenció atorgada 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per la Diputació de Barcelona, altres 
administracions o ens públics o privats, sempre que no es superi el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. 
 
(...) 
 
2. Proposta 
 
Per tot l’exposat, el centre gestor proposa: 
 
(...) 
 
B. CONCEDIR la subvenció, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 

l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 
1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal 
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d’habitatge per a l’exercici 2019, i esgotant el crèdit de la partida pressupostària, als 
següents Ajuntaments beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

Ajuntament beneficiari NIF Quantia Objecte 

CASTELLDEFELS P0805500F 20.000,00 € c/ Església 59, 1er 2ª 

CARDEDEU P0804500G 30.000,00 € Av. Angel Guimerà, 53, 3er 2ª 

SANT PERE DE RIBES P0823100C 10.000,00 € c/Federico Garcia Lorca 119, 1er, 1ª 

TOTAL A CONCEDIR   60.000,00 €  

 
A. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 

SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/76200 del pressupost de despesa de 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 

B. COMUNICAR la renúncia i concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
C. NOTIFICAR a tots els interessats.” 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

Vist l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.2.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, i de conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona número 126/2019, de data 31 d’octubre de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió de les subvencions atorgades, de conformitat amb 
l’informe d’instrucció emès el 17 d’octubre de 2019 per la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, urbanisme i Activitats, sobre les sol·licituds presentades en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del 
dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb 
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2019, que fou 
concedida per acord de la Junta de Govern núm. 295 de 30 de maig de 2019, als 
ajuntaments beneficiaris que s’hi relacionen: 
 

Ajuntament beneficiari NIF Quantia Objecte 

CASTELLDEFELS P0805500F 20.000,00 € c/ Església 59, 1er 2a 

CARDEDEU P0804500G 30.000,00 € Av. Angel Guimerà, 53, 3er 2a 

SANT PERE DE RIBES P0823100C 10.000,00 € c/Federico Garcia Lorca 119, 1er, 1a 

TOTAL A CONCEDIR   60.000,00 €  
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Tercer. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de seixanta mil euros (60.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de 
Barcelona, i amb el desglossament que consta en el quadre anterior. 
 
Quart. COMUNICAR la renúncia i concessió d’aquestes subvencions a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats. 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva, amb revocació parcial, d’un ajut atorgat del fons de 
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris 
locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2018, del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/1301).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 22 de 
febrer de 2018, va aprovar el Dictamen (ref. reg. AJG 38/18), d’aprovació de la 
concessió dels ajuts consistents en el Fons de prestació Millora de la 
competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, en el 
marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, als 12 ens locals membres de la Xarxa de Productes de la Terra 
(XPDT), entre els quals es trobava el següent: 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf (NODE Garraf) 

Q0801811A 18/Y/249003 28.202,00 € 

 
2. L’ens destinatari va acceptar la totalitat de l’ajut, a través de l’aplicatiu Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta Diputació (PMT). 
 
3. Amb data 16 de maig de 2018, es va efectuar el pagament de la quantitat de vint-i-

un mil cent cinquanta-un euros amb cinquanta cèntims (21.151,50 €), en concepte 
de bestreta, pel 75 % de l’import de l’ajut. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
4. Mitjançant Decret de la Vicepresidència 4a. i Presidència delegada de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local, en funcions, (ref. reg. 8528/19), de data 26 de 
juny de 2019, es va aprovar la liquidació provisional de l’ajut, en el sentit d’aprovar 
la reducció de la subvenció atorgada en mil cinc-cents seixanta-dos euros amb 
noranta-tres cèntims (1.562,93 €), resultants de restar a l’import inicialment concedit 
de vint-i-vuit mil dos-cents dos euros (28.202,00 €), la quantitat justificada, per un 
import total de vint-i-sis mil sis-cents trenta-nou euros amb set cèntims 
(26.639,07 €), habilitant-se un període de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la rebuda de la corresponent notificació, per tal que l’ens local, en cas 
de considerar-ho oportú, pogués presentar les al·legacions pertinents. 

 

5. Transcorregut el termini d’audiència, que va finalitzar amb data 29 de juliol de 2019, 
i d’acord amb la diligència de la Secretaria General de data 23 d’octubre de 2019, 
resulta que no es va presentar cap al·legació al respecte per part de l’ens local 
afectat. 

 
6. L’article 40, “Audiència i tancament”, del Règim regulador del Catàleg de Serveis de 

l'any 2018, estableix el següent: 
 

 Punt 2.- “Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació 
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats”. 

 
(...) 
 

 Punt 4.- “Per als fons de prestació, els actes de liquidació s’han de notificar a tots 
els destinataris en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació”. 

 

És per tot l’anteriorment exposat que es considera adient proposar la revocació parcial 
de l’ajut atorgat i l’aprovació de la liquidació definitiva de l’ajut, amb una reducció de 
mil cinc-cents seixanta-dos euros amb noranta-tres cèntims (1.562,93 €), en el marc 
del Fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris 
locals i de qualitat “ del Catàleg de Serveis per a l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, d’acord amb les dades que s’indiquen a continuació: 
 

 
 
 

Ens afectat NIF Codi XGL 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

concedit 
Import a 

reduir 
Motiu de la revocació 

parcial 

Agència de 
Desenvolupament 

Econòmic del 
Garraf (NODE 

Garraf) 

Q0801811A 18/Y/249003 G/30103/43300/46750 28.202,00 € 1.562,93 € 

Aplicació de l’acord 
tercer, punts 2.9. i 2.10., 
del Dictamen (ref. reg. 

AJG 38/18), de concessió 
de l’ajut 
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Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat Sisè de la part resolutiva, punt I.5.d) 
del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 de juliol de 2019, sobre 
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de 
l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de data 23 
de juliol de 2019, i modificat parcialment pel Decret número 9609/19, de data 6 de 
setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de setembre de 2019.  

 
2. L’article 40 del règim regulador del Catàleg de Serveis de l’any 2018, publicat al 

BOPB de data 29 de desembre de 2017. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva de l’ajut atorgat per Dictamen de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, (ref. reg. AJG 38/18), reunida en sessió de data 
22 de febrer de 2018, en relació a la concessió dels ajuts consistents en el Fons de 
prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat, amb termini ampliat de justificació fins al dia 31 de març de 2019, en el marc 
del Catàleg de Serveis per a l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
d’acord amb el que s’especifica en el quadre següent: 
 

 
Segon.- REVOCAR parcialment l’ajut especificat en el punt primer, que tenia un 
termini d’execució ampliat que finalitzava el dia 31 de desembre de 2018 i de 
justificació ampliat que finalitzava el dia 31 de març de 2019, amb una reducció de mil 
cinc-cents seixanta-dos euros amb noranta-tres cèntims (1.562,93 €), d’acord amb 
l’informe tècnic emès per la Subsecció de Sectors Productius del Servei de Teixit 
Productiu amb data 28 d’octubre de 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’ens afectat.” 

Ens afectat NIF Codi XGL 

Aplicació 
pressupostària i 

número d’operacions 
comptables  

Import concedit 
Import a reduir per 
revocació parcial 

Agència de 
Desenvolupament 
Econòmic del 
Garraf (NODE 
Garraf) 

Q0801811A 18/Y/249003 

G/30103/43300/46750 

28.202,00 € 1.562,93 € 
1803000319/002 

1903901959 
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ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar 
totalment les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Manlleu, en relació 
amb l’acord de revocació inicial i parcial, per import de 300.000 €, corresponent a 
la subvenció atorgada, per import de 600.000 €, per acord de la Junta de Govern 
d’11 de maig de 2017, per a finançar les obres de la posada en funcionament del 
Teatre Centre, concedida en el marc de les Meses de concertació del Pla “XGL 
2016-2019”, així com, en conseqüència, reconèixer-li una aportació per import de 
300.000 € amb càrrec al pressupost de 2019 (exp. núm. 2017/3733).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11 de maig 

de 2017 (registre d’acords 201/17), es va aprovar la formalització del preacord 
següent en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 

 
Ens destinatari Ajuntament de Manlleu 

NIF P0811100G 

Actuació Posada en funcionament del Teatre Centre 

Codi XGL 17/X/240548 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

600.000 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 
Termini màxim d’execució 

i justificació 

2017 300.000 € 30 de novembre de 2018 

2018 300.000 € 30 de novembre de 2019 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

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

 
2. En data 22 de maig de 2017 es va formalitzar el conveni específic que regula 

l’actuació Posada en funcionament del Teatre Centre (registre de convenis 
387/17) 

 
3. A l’apartat tercer de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 

data 11 de maig de 2017 (registre d’acords 201/17), es va autoritzar i disposar la 
despesa de 300.000 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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G/40103/33410/76260 de l’anualitat 2017 i la despesa de 300.000 EUR amb 
càrrec de l’aplicació pressupostària anàloga de l’anualitat 2018. 

 
4. A l’apartat primer de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

de data 11 de maig de 2017 (registre d’acords 201/17) i al pacte primer del 
conveni 387/17 s’establia que els terminis d’execució i justificació eren, per a 
l’anualitat del 2017, el 30 de novembre de 2018 i, per a l’anualitat del 2018, el 30 
de novembre de 2019. 

 
5. L’import imputat a l’anualitat de 2017 va ser incorporat com a romanent de crèdit a 

l’exercici pressupostari 2018 i no es va justificar per part de l’Ajuntament de 
Manlleu dins del termini legalment establert. 

 
6. En data 1 de març de 2019, l’Ajuntament de Manlleu va presentar justificació de 

despeses per a la totalitat de l’actuació, concretament per import de 600.000.- 
EUR mitjançant certificacions d’obra realitzades i datades al 2018 i 2019. 

 
7. En data 28 de març de 2019 la Diputació de Barcelona va aprovar una modificació 

de crèdit per incrementar en 300.000.- EUR el crèdit a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/76260. 

 
8. Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de 

setembre de 2019, la Diputació de Barcelona ha aprovat inicialment la revocació 
parcial de l’ajut econòmic “Posada en funcionament del Teatre Centre” 
(17/X/240548) d’import 300.000.- EUR per incompliment dels terminis de 
justificació. 

 
9. En data 15 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Manlleu ha presentat un escrit 

d’al·legacions justificant el retard en la presentació de la documentació necessària 
per a la justificació de la subvenció (s’adjunta escrit d’al·legacions presentat per 
l’Ajuntament dins de termini). 

 
10. La Gerència de Serveis de Cultura considera pertinent estimar les al·legacions 

presentades i en conseqüència proposa iniciar el tràmit de pagament de l’import 
de 300.000.- EUR (s’adjunta informe valoratiu de les al·legacions emès per la 
gerent de Serveis de Cultura). 

 
11. Respecte de la despesa que es proposa el pagament a favor de l’Ajuntament de 

Manlleu, existeix consignació pressupostària suficient en l’exercici corrent, així 
com també existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’anterior 
exercici, havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret (AJG 201/17). Procedeix, per tant, proposar el reconeixement de crèdit de la 
despesa per un import de 300.000.- EUR, i autoritzar i disposar aquesta despesa, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 del vigent 
pressupost de la Diputació de Barcelona. 
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Fonaments de dret 
 
Atès que la competència correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
per delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I.5 c) de la part 
resolutiva del Decret número 8836/2019, de data 17 de juliol de 2019, sobre 
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici 
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació 
de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019.  
 
Atès el que estableix la Base 51 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 
2019 de la Diputació de Barcelona en relació als reconeixements de crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. ESTIMAR, d’acord amb l’informe que s’adjunta, les al·legacions presentades 
per l’Ajuntament de Manlleu en relació a la revocació parcial del recurs econòmic 
“Posada en funcionament del Teatre Centre” (17/X/240548), concedit en el marc de les 
Meses de concertació del Pla XGL 2016-2019 per acord de la Junta de Govern de data 
11 de maig de 2017 (registre d’acords 201/17) . 
 
Segon. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import total de tres-cents 
mil euros (300.00,00 €), a favor de l’Ajuntament de Manlleu, en base als arguments 
adduïts en la part expositiva de la resolució. 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de tres-cents mil euros (300.00,00 €) 
a càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 de l’anualitat 2019 per a 
poder fer efectiu el pagament del recurs econòmic concedit a l’Ajuntament de Manlleu 
en el marc de les Meses de concertació del Pla XGL 2016-2019 per a l’anualitat 2017, 
amb codi 17/X/240548. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.” 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, de l'onzena edició del 
"Premi Josep M. Rueda i Palenzuela" corresponent a l'any 2020 (exp. núm. 
2019/0015444).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“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 2.3 que els premis atorgats 
com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els 
sol·licitants tenen a tots els efectes la consideració de subvencions. 
 
Atès que des de les Gerències de Serveis de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania 
de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar es vol convocar l’onzena edició del 
Premi Josep M. Rueda i Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de 
Catalunya, per a premiar i reconèixer projectes d’intervenció social. 
 
Vist que la convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep M. Rueda com 
a persona solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la 
seva tasca com a professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el 
treball comunitari. 
 
Vist que el Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin 
processos participatius, enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa 
de la comunitat. És considerat una plataforma per a fer visibles aquelles intervencions 
locals que potencien vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les 
pràctiques del treball comunitari des dels serveis de benestar. 
  
Atès que la dotació econòmica total d’aquesta 11ena edició del Premi Josep Maria 
Rueda i Palenzuela serà de 7.500 euros, atorgant-se dos premis als millors projectes 
d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros per al primer premi i de 2.500 euros per 
al segon premi.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
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procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist l'apartat sisè I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de 17.7 (BOPB de 23.7.2019), 
modificat per Decret núm. 9609/19, de 6.9 (BOPB de 17.9.2019), de nomenaments i 
delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120011353), que incorpora les 
bases específiques, de l’onzena edició del “Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela” 
corresponent a l’any 2020, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE L’ONZENA EDICIÓ DEL “PREMI 
JOSEP Ma RUEDA I PALENZUELA” CORRESPONENT A L’ANY 2020” 
  
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011353 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 

publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les 
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat 
prevista a l’article 23.2.a) LGS. 

 
2. Antecedents 

 
La Diputació de Barcelona convoca l’onzena edició del Premi Josep M. Rueda i 
Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per a premiar i 
reconèixer projectes d’intervenció social. 
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La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep M. Rueda com a 
persona solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la 
seva tasca com a professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el 
treball comunitari. 
 
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos 
participatius, enforteixin el teixit social i augmentin la capacitat organitzativa de la 
comunitat. És considerat una plataforma per fer visibles aquelles intervencions locals 
que potencien vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les 
pràctiques del treball comunitari des dels serveis de benestar. 
 
El Premi Josep Maria Rueda vol impulsar, des de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar, la innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del 
desenvolupament comunitari. 

 
3. Objecte i finalitat del premi  
 
3.1 L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de l’onzena edició del Premi 
Josep Maria Rueda i Palenzuela, obert a persones físiques i jurídiques, individualment 
o en equips de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en 
desenvolupament. 

 
3.2 Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquests premis hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
que tinguin per finalitat: 

 

 Promoure la investigació social com a tasca fonamental per al desenvolupament 
d’actuacions dirigides a garantir la igualtat social. 

 Impulsar la innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament 
comunitari. 

 Reforçar activitats i projectes innovadors que produeixin un impacte en la 
comunitat, en el benestar i la cohesió social. 

 Impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, enforteixin el 
teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat. 

 Fer visibles aquelles intervencions locals que potencien vincles entre els actors 
socials i la comunitat. 

 
4. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària 

 
La dotació econòmica total d’aquesta 11ena edició del Premi Josep Maria Rueda i 
Palenzuela serà de 7.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48100 
 
Atorgant-se dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 
euros per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi. 
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5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

5.1 Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica. 
 
5.2 Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en altres 

convocatòries. 
 
5.3 S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les mencions encara que no 

hagin comportat una aportació econòmica.  
 
5.4 Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la 

candidatura i en l’àmbit territorial de Catalunya.  
 
5.5 Els projectes presentats no poden estar vinculats i/o donar continuïtat a altres treballs 

que s’hagin presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.  
 
5.6 El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta 

convocatòria. 
 
5.7 Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis 

d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte 
propi ni a través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes 
que es presentin. 

 
5.8 En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en 

què aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10 % i/o en 
siguin administradors. 

 
6. Termini i forma de presentació de sol·licituds. 
 
6.1 El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el 16 de desembre de 2019 

fins el 18 de març de 2020. 
 

6.2 La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/) omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat 
electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal 
(IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la Base 7. 

 
Els documents específics estaran disponibles a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis 
 
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 

6.3 Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de les 
sol·licituds, podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126, Barcelona) en horari 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran ajut per part dels funcionaris adscrits al 
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en 
qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la 
resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer 
supòsit l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Benestar Social, mitjançant 
correu electrònic adreçat a GS.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat la 
tramesa efectuada, el mateix dia de la seva presentació, o, en tot cas, abans de la 
finalització del termini establert en la convocatòria per a la presentació de sol·licituds 

 
7. Documentació a aportar 

 
Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
a) Memòria del projecte en format pdf i presentació en pàgina DIN A4 vertical, amb 

una extensió màxima de 25 fulls, i que obligatòriament haurà d’incloure un 
resum/abstract d’aproximadament 10 línies. Es disposarà de 20MB de capacitat 
per a la presentació del projecte.   

 
b) Cas de persona física, currículum vitae del candidat/a, d’una extensió màxima de 3 

pàgines. 
 
c) Cas de persona jurídica, -amb excepció dels ens locals- documentació de 

presentació de l’entitat/s, d’una extensió màxima de 3 pàgines.  
 
d) Declaració responsable en la que es doni fe que el projecte no ha estat premiat en 

altres convocatòries (Annex 1). 
 

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
8.1 En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 

requerirà al/ a la beneficiari/ària, 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. 

 
8.2 Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la seu electrònica de la 

Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent.  
 

9. Composició del jurat, avaluació i resolució 
 
9.1 Es constituirà una Comissió Tècnica del Premi, formada pel Cap de Servei d’Acció 

Social i dos tècnics/ques del Servei, i per la Cap del Servei de Convivència, Diversitat 
i Participació Ciutadana i dos tècnics/ques del Servei, faran una primera valoració 
dels projectes i elevaran una proposta als membres del Jurat, d’aquells que 
compleixin els requisits i la qualitat suficient per accedir als premis. 

 
9.2 Per a l’avaluació dels projectes presentats i la resolució dels premis es convocarà a 

un jurat especialitzat, format per membres d’universitats catalanes, persones 

mailto:GS.benestars@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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expertes, col·legis professionals, ajuntaments de la demarcació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, representants de la Diputació de Barcelona, i entitats 
socials rellevants en el món de l’acció social comunitària, i presidit per la Presidenta 
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de 
Barcelona. La composició nominativa d'aquest jurat s'aprovarà per l'òrgan competent i 
serà publicada en el BOPB abans que finalitzi el termini per a la presentació de les 
candidatures. 

 
9.3 El Jurat comptarà amb la Secretària Delegada de l’Àrea de Cohesió Social, 

Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona que exercirà les funcions de 
secretaria al llarg de tot el procés. 

 
9.4 El Jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria 

de vots, i proposarà l’adjudicació dels Premis en funció dels elements de valoració 
contemplats en el punt 9.8. La seva decisió serà inapel·lable. 

 
9.5 El Jurat i la Comissió Tècnica es reserven el dret de visitar els projectes d’intervenció 

presentats amb l’objecte de complementar la informació necessària per emetre la 
resolució. 

 
9.6 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el 

vot de qualitat de la Presidenta. 
 
9.7 El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 

supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

  
9.8 Els elements generals de valoració que es tindran en compte per als projectes 

d’intervenció seran els següents:  
 

 Dimensió comunitària:  

‐ Procés socioeducatiu  
‐ Participació de les persones a qui va dirigit el projecte 
‐ Participació i enfortiment del teixit relacional 
‐ Transversalitat i transdisciplinarietat 

 

 Qualitat del projecte: 
‐ Estructura global del projecte 
‐ Metodologia participativa 
‐ Marc teòric 
‐ Diagnosi 
‐ Sistema d’avaluació 

‐ Innovació  
 

9.9 Els Premis podran ser declarats deserts a criteri dels membres del Jurat.  
 
9.10 El Jurat es reunirà el mes d’octubre 2020 per tal de procedir a emetre el seu veredicte 

i, aquesta reunió serà comunicada a través de la publicació en el web de la corporació 
i l’atorgament dels premis es farà per resolució de la Presidenta delegada de de l’Àrea 
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de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, abans del 30 
de novembre de 2020. 

 
10. Pagament i seguiment 
 
10.1 Els Premis als projectes d’intervenció seran lliurats a les persones físiques o 

jurídiques a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels ajuts. 
 

Abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

10.2 La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes d’intervenció 
guanyadors durant dos anys després del lliurament del Premi. 

 

10.3 L’Organització es reserva el dret a difondre les dades de les persones que hagin rebut 
el Premi. 

 

11. Obligacions 
 

11.1 Cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran 
de fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona i fer referència al Premi Josep M. 
Rueda i Palenzuela. 

 

11.2 D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a 
l’autor/a, si bé aquest/a cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no 
exclusiu a la Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a 
la seva plana web a Internet o amb altres mitjans que es considerin adients. 

 

11.3 En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en 
suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la persona autora del treball, 
en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada 
com a ajut. 

 
11.4 La persona o persones que hagin rebut el premi podran ser requerides en qualsevol 

moment pels membres de la Comissió Tècnica de la Diputació de Barcelona per tal 
de presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació oral, o 
bé en suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats per la 
Diputació de Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix tant les persones 
o entitats que hagin estat premiades podran ser requerides per de l’Àrea de Cohesió 
Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona per a fer una presentació 
pública del projecte. 

 
11.5 L’incompliment per part de les persones participants de qualsevol dels punts que es 

deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació 
de les seves obligacions. 

 
12. Publicitat dels premis atorgats 
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Els premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades nacional de subvencions, com a Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions 

 
13. Règim jurídic supletori 

 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del 
Pressupost General de la Diputació, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de legislació 
concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

 
14. Tractament de les dades de caràcter personal 

 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament 
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la 
Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin 
la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, 
pagament i justificació de la concessió de la XI edició del Premi Josep M. Rueda de la 
Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en les 
obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb 
finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació 
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-
de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre 
general, Rbla, Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant 
còpia del document que l’identifiqui. 

 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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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 28 de novembre de 2019 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoca l’onzena edició del premi “Josep Ma Rueda i 
Palenzuela” corresponent a l’any 2020. 
 
BDNS (Identif.): 
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 documentació 
requerida es pot trobar a: http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis 
 
Primer. Beneficiaris: 
 

 L’onzena edició del Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela està obert a persones físiques i 
jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un projecte d’intervenció social 
comunitària en desenvolupament. 

 

 Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica. 
 

 Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en altres 
convocatòries. 

 

 S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les mencions encara que no hagin 
comportat una aportació econòmica.  

 

 Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la candidatura i en 
l’àmbit territorial de Catalunya.  

 

 Els projectes presentats no poden estar vinculats i/o donar continuïtat a altres treballs 
que s’hagin presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.  

 

 El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta 
convocatòria. 

 

 Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis 
d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni 
a través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes que es 
presentin. 

 

 En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en què 
aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis
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representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10 % i/o en 
siguin administradors. 

 
Segon. Objecte. 
 

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de l’onzena edició del Premi Josep 
Maria Rueda i Palenzuela, obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips 
de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament. 
 
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.  
 
La dotació econòmica total d’aquesta 11ena. edició del Premi Josep Maria Rueda i 
Palenzuela serà de 7.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48100. 
 
Atorgant-se dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros 
per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el 16 de desembre de 2019 i 
finalitzarà el 18 de març 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 els models normalitzats de documentació exigida per aquesta 
convocatòria: Declaració responsable en la que es declara, entre d’altres, que el 
projecte no ha estat premiat en anteriors convocatòries (Annex 1) i que s’adjunta com 
Annex III. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la dotació econòmica d’aquesta edició del Premi Josep Maria 
Rueda i Palenzuela per un import total de set mil cinc-cents euros (7.500,00.-€), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/60101/231A0/48100, del pressupost de la 
corporació per a l’any 2020. 
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S’atorgaran dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 
euros per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi. 
 
Sisè.- CONDICIONAR l’efectivitat dels presents acords a l’habilitació del crèdit 
adequat i suficient, per fer front a les despeses derivades d’aquest Premi. 
 
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, a la Seu 
electrònica de la Diputació i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una 
ressenya de la mateixa.” 
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41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
inicial de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats, en el 
marc de la convocatòria núm. 201820185120009543, de les Gerències de 
Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania (exp. núm. 2018/0000666).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 22 de febrer de 

2018, va aprovar la convocatòria núm. 201820185120009543 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis 
de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2018. 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de 19 de juliol de 2018, es va aprovar la concessió 

de subvencions en el marc de la convocatòria esmentada al paràgraf anterior. 
 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2018 i 

31 de desembre del mateix any. A la base 23 de les referides Bases reguladores, 
s’indica que les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim, el dia 
28 de febrer de 2019. 

 
4. Finalitzat el termini de presentació de justificacions, des de la Gerència de Serveis 

de Benestar Social es van enviar requeriments a les entitats que no havien 
presentat la justificació amb l’advertiment  que si transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils no l’havien presentat es procediria a la revocació de la subvenció. 

 
5. Revisades les justificacions presentades i detectades mancances en les mateixes, 

des de la Gerència de Serveis de Benestar Social es van enviar requeriments 
d’esmena a diverses entitats, atorgant un termini de deu dies hàbils per esmenar-
les i advertint que si transcorregut quest termini no s’ha procedit a l’esmena es 
procedirà a la revocació de la subvenció. 

 
6. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al 

pressupost de l’exercici 2019 com a romanent, i que les entitats relacionades a la 
part dispositiva no han cobrat cap import avançat de les subvencions atorgades, raó 
per la qual no se’ls fa reclamació del reintegrament de saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), 

obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de 
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la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del 
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa 
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el 
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la 
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la 
subvenció. 

 
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 

convocatòria 201820185120009543; així com la forma i els documents que cal 
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 23 i 24). 

 
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
4. L’apartat sisè I.2.a) Decret núm. 8836/19, de 17.7 (BOPB de 23.7.2019), modificat 

per Decret núm. 9609/19, de 6.9 (BOPB de 17.9.2019), de nomenaments i 
delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern. 

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

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR inicialment la revocació de les subvencions concedides, per la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, en el marc de la convocatòria núm. 
201820185120009543 de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, a les següent entitats i pels motius que tot seguit es 
relacionen: 
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NIF BENEFICIARI 
ACTUACIÓ 

SUBVENCIONADA 
Import concedit 

Import 
avançat "a 
justificar" 

Import 
Justificat
-verificat 

Import a revocar 
Aplicació 

pressupostària 
Núm.doc. posició Motiu revocació 

G63419451 
ASSOCIACIÓ DE 
LLEURE I ESPORT 
COMKEDEM 

Escoles d'iniciació 
a l'esport per a 
persones amb 
discapacitat: 
bàsquet, hoquei i 
eslàlom en cadira 
de rodes 

1.249,96 € 0,00 € 0,00 € 1.249,96 € G/60100/23100/48901 1803002346 300 
Justificació NO 

presentada 

G58892530 
COORDINADORA 
CONTRA LA 
MARGINACIÓ 

Programa d'atenció 
a les persones 
preses 

2.244,95 € 0,00 € 0,00 € 2.244,95 € G/60100/23100/48901 1803002346 115 
Justificació NO 

presentada 

G59164996 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA “AVECE” 
DE PERSONES AMB 
AVC-ICTUS 

Cuidar al que cuida 
-  Síndrome del 
cuidador 

1.212,65 € 0,00 € 0,00 € 1.212,65 € G/60100/23100/48901 1803002346 122 
Justificació NO 

presentada 

G62762521 
ASSOCIACIÓ DE 
FIBROMIÀLGIA DEL 
BAIX LLOBREGAT 

Tallers 
psicobiosocials per 
a persones amb 
fibromiàlgia 

1.249,96 € 0,00 € 0,00 € 1.249,96 € G/60100/23100/48901 1803002346 272 
Justificació NO 

presentada 

G65100141 
ASSOCIACIÓ D'OCI 
INCLUSIU SARÄU 

Tempos atenció 
integral a persones 

4.081,85 € 0,00 € 0,00 € 4.081,85 € G/60100/23100/48901 1803002346 359 
Justificació NO 

presentada 

G66615576 

ASSOCIACIÓ DE 
MALATS I 
FAMILIARS 
D’ALZHEIMER I 
ALTRES 
DEMÈNCIES DE 
MARTORELL 

Grups d'ajuda 
mútua per a 
familiars 
d'Alzheimer 

1.212,65 € 0,00 € 0,00 € 1.212,65 € G/60100/23100/48901 1803002346 426 
Justificació NO 

presentada 

G67004945 

 
RECOLZA 
 
 

Recolza 1.212,65 € 0,00 € 0,00 € 1.212,65 € G/60100/23100/48901 1803002346 439 
Justificació NO 

presentada 

G67124529 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
TERÀPIA AMB 
GOSSOS 

Educan 
(Intervencions 
assistides amb 
gossos a l’escola) 

1.212,65 € 0,00 € 0,00 € 1.212,65 € G/60100/23100/48901 1803002346 441 
Justificació NO 

presentada 
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NIF BENEFICIARI 
ACTUACIÓ 

SUBVENCIONADA 
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Import 
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justificar" 
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Justificat
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Aplicació 

pressupostària 
Núm.doc. posició Motiu revocació 

G55073613 

ASSOCIACIÓ 
TEADIR, 
ASOCIACIÓN DE 
PADRES, MADRES 
Y  FAMILIARS AMB 
TRANSTORNS E.A. 

Integra 1.212,65 € 0,00 € 0,00 € 1.212,65 € G/60100/23100/48901 1803002346 65 
Justificació NO 

esmenada 

G66428681 

FUNDACIÓ 
PRIVADA HÀBITAT3 
TERCER SECTOR 
SOCIAL 

Projecte sant eloi 2.244,95 € 0,00 € 0,00 € 2.244,95 € G/60100/23100/48901 1803002346 417 
Justificació NO 

esmenada 

G59084236 
CENTRE D'ESPLAI 
DRUIDA 

Fent camí en 
l'educació i en el 
lleure 

1.231,31 € 0,00 € 0,00 € 1.231,31 € G/60100/23100/48901 1803002346 118 
Justificació NO 

esmenada 

G66110479 SECUNDE AJASAS 
Suport a l'estudi i 
acompanyament en 
el pas 

1.231,31 € 0,00 € 0,00 € 1.231,31 € G/60100/23100/48901 1803002346 398 
Justificació NO 

esmenada 

G59877043 

ASPAMOTI ( 
ASSOCIACIÓ 
PARES 
DISCAPACITATS 
MONTGAT TIANA) 

"Marxem i vosaltres 
no veniu" 

1.263,88 € 0,00 € 0,00 € 1.263,88 € G/60100/23101/48900 1803002362 15 
Justificació NO 

esmenada 

  
TOTAL 20.861,42 € 0,00 € 0,00 € 20.861,42 € 
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Segon.- CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per 
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests 
acords, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que 
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha 
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- En els supòsits en què la revocació esdevingui definitiva, DONAR DE BAIXA 
el crèdit corresponent, mitjançant els corresponents ajustos de valor, no efectuant-se 
cap reintegrament a la corresponent aplicació pressupostària, ja que la despesa es va 
incorporar com a romanent de crèdit, passant l’esmentat import a econòmica de la 
corporació. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement de la transformació de l’Associació Coeducacció, (NIF G65436743), 
en l’Associació Coeducacció SCCL (NIF F65436743)”, efectuar el pagament de la 
subvenció atorgada i reconèixer el crèdit per import de 3.758,22 € (exp. núm. 
2018/0000666).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió 

ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria núm. 
201820185120009543 i les bases específiques per a la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i 
d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 2018. 

 
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 19 

de juliol de 2018, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 201820185120009543, per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
esmentada al paràgraf anterior. Per aquest acord es va atorgar, entre d’altres, la 
següent subvenció: 

 

ENTITAT NIF ACTUACIÓ 
IMPORT 

SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ 
COEDUCACCIÓ 

G65436743 
Coeducació, espai i comunitat: per la 
igualtat, aprenent a mirar, viure i ocupar 
l’espai amb perspectiva de gènere. 

3.758,22€ 
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3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2018 
i el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 23 de les referides Bases 
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a 
màxim, el dia 28 de febrer de 2019. 

 

4. L’Associació Coeducacció SCCL (NIF F65436743) va presentar la justificació el 
dia 27 de febrer de 2019, dins de termini. 

 

5. Una vegada revisada la justificació de la mateixa, es considera correcta la 
justificació i, en conseqüència, es proposa el pagament íntegre de l’esmentada 
subvenció. 

 

6. L’Associació Coeducacció (NIF G65436743) ha comunicat a la Diputació de 
Barcelona la seva transformació en l’Associació Coeducacció SCCL (NIF 
F65436743). 

 

7. Així mateix, ha presentat còpia de l’escriptura núm. protocol 1087, relativa a la 
transformació referida al paràgraf anterior, atorgada pel Sr. Fernando Morales 
Limia, notari de l’Il·ltre. Col·legi de Catalunya i degudament inscrita al Registre de 
Cooperatives de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, en data 3 de setembre 
de 2018. A l’esmentada escriptura, apartat tercer, es declara la cooperativa 
d’iniciativa social i sense ànim de lucre. 

 

8. D’acord amb la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació 
de Barcelona, es podran imputar amb càrrec al pressupost de despeses de 
l’exercici corrent, les obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzat en 
anys anteriors. 

 

9. Respecte la despesa objecte de reconeixement de crèdit, per un import total de 
3.758,22 €, existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent; així com, 
també existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’anterior 
exercici, havent-se disposat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret (acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 19 de juliol de 
2018 relatius a l’atorgament de la subvenció). 

 

10. En conseqüència, es proposa el reconeixement de crèdit de la despesa, per un 
import total de 3.758,22 €, i autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 del vigent pressupost de la 
Diputació de Barcelona. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 

2. Apartat sisè I.2.a) del Decret de la Presidència número 8836/2019, de data 17 de 
juliol de 2019 (BOPB de 23 de juliol de 2019), modificat pel Decret núm. 9609/19, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de 6 de setembre (BOPB de 17 de setembre de 2019), de nomenaments i 
delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. PRENDRE CONEIXEMENT de la transformació de l’Associació Coeducacció 
(NIF G65436743) en l’Associació Coeducacció SCCL (NIF F65436743), entitat 
beneficiaria de la subvenció destinada a finançar el projecte “Coeducació, espai i 
comunitat: per la igualtat, aprenent a mirar, viure i ocupar l’espai amb perspectiva de 
gènere”; d’un import de 3.758,22 euros. 
 

Segon. ACCEPTAR les justificacions presentades per la nova entitat Associació 
Coeducacció SCCL (NIF F65436743) en relació a la subvenció atorgada per acord de 
la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018 i esmentada al paràgraf anterior. 
 

Tercer. APROVAR l’ajustament de valor negatiu núm. 1903901999, per un import de 
TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
(3.758,22€). 
 

Quart. DONAR DE BAIXA el crèdit de TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT 
EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (3.758,22€), mitjançant l’ajust de valor esmentat 
a l’apartat anterior, no efectuant-se cap reintegrament a la corresponent aplicació 
pressupostària; ja que la despesa es va incorporar com a romanent de crèdit, passant 
l’esmentat import a economia de la corporació. 
 

Cinquè. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa, per un import total de 
3.758,22 euros, a favor de l’Associació Coeducacció SCCL (NIF F65436743); en base 
als arguments adduïts a la part expositiva de la present resolució. 
 

Sisè. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA de 3.758,22 euros (AD núm. 
1903004323) a favor de l’Associació Coeducacció SCCL, amb NIF F65436743, per fer 
front al pagament de l’import íntegre de la subvenció esmentada a l’acord primer; amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 del vigent pressupost. 
 

Setè. EFECTUAR el pagament de la subvenció atorgada a l’Associació Coeducacció 
SCCL, amb NIF F65436743, esmentada a l’acord primer. 
 

Vuitè. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.” 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 


