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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 19 de desembre de 2019, a les 10 hores i 30 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb
l’assistència del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP),
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident
tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora
Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que
s’esmenten a continuació: senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP), senyor Pere Pons i
Vendrell (JUNTS), senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz
Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria
Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora
Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Alfredo Vega López (PSC-CP), senyor Rubén
Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep
Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i
diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque
(ERC-AM), senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP) i
senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés Martínez (ECG).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis
Martínez-Alonso Camps.
Excusa la seva absència la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG).
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 28 de novembre de 2019.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de
la Diputació de Barcelona en diversos organismes (Exp. núm. 2019/0020067).
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3.

Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència
núm. 13609/19, de data 28 de novembre, que designa una representant suplent
de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en la sessió del Plenari del
Patronat de la Muntanya de Montserrat, convocada per al dia 29 de novembre de
2019 (Exp. núm. 2019/0020491).

4.

Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència
núm. 13903/19, de 4 de desembre, pel qual es va designar el Sr. Josep Muñoz
Luque com a vocal suplent de la Sra. Teresa Llorens Carbonell, per assistir a la
sessió de la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, convocada
per al dia 12 de desembre de 2019 (Exp. núm. 2019/0020491).

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11438, de data 14 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 408/2018-E, interposat
pel senyor XXX contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp.
núm. 2018/19926).

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11585, de data 17 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-I, interposat pel
senyor XXX contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 15 de juny de 2018, pel qual
es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (Exp. núm. 2019/614).

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12252, de data 31 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 510/2018-M2, interposat
pel senyor XXX contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, pel qual
es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (Exp. núm. 2019/8332).

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total per import de 4.170 €, concedida a l’Institut de
Projecció Exterior de la Cultura Catalana – IPECC, en el marc de la convocatòria
9523/2018, per incompatibilitats amb altres subvencions concedides per altres
àrees de la Diputació de Barcelona; així com atorgar-li un termini de 15 dies
d’audiència per a que presenti al·legacions o els documents que consideri
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oportuns, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o document la
renovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (Exp. núm. 2018/232).
Direcció de Relacions Internacionals
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda
desestimar les al·legacions i aprovar, definitivament, la revocació total de la
subvenció atorgada, per import de 45.000 €, a l’entitat Dones per la Llibertat i la
Democràcia per l’assistència tècnica “Tecnocentre, centre tecnològic i de
negocis: noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San
Antonio de Aguas Calientes, Guatemala”, i d’altra banda, requerir a l’entitat
beneficiària el reintegrament de 22.500 €, corresponents al primer pagament del
50 % de la subvenció atorgada en concepte d’avançament, tot en el marc de la
convocatòria de subvencions, aprovada per acord de la Junta de Govern núm.
134/15, de data 26 de març (Exp. núm. 2014/9241).

10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de 9.382,27 €, l’entitat
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya per a portar a terme
l’acció “Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones (Uruguai) en
col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’una estratègia de
cooperació público privada per al desenvolupament econòmic local. Fase 3”, en
relació amb la subvenció de 59.152 €, atorgada en el marc de la convocatòria de
subvencions, aprovada per acord de la Junta de Govern núm. 609/16, de data 24
de novembre de 2016, i d’altra banda, atorgar-li un termini de 15 dies hàbils als
efectes de la presentació d’al·legacions o la documentació acreditativa de la
subvenció atorgada (Exp. núm. 2016/5973).

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, atorgar un
termini de pròrroga, fins el 30 de setembre de 2020, a l’entitat Metges del Món,
per a portar a terme l’execució del projecte “Contribuir a la construcción de la
Paz mejorando la promoción para una vida libre de violencia en los
departamentos de La Paz en El Salvador, Chiquimula en Guatemala y Matagalpa
en Nicaragua”, subvencionat en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre i altres, per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament
any 2017 (Exp. núm. 2017/11491 relacionat amb exp. núm. 2018/4684).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS

Subdirecció d’Edificació
12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte
executiu per a la substitució de la planta refredadora, bomba de calor i calderes
de l’edifici Bonnemaison”, amb un pressupost de 410.032,79 €, IVA exclòs, que

Àrea de Presidència
Secretaria General

més el 21% d’IVA per import de 86.106,89 €, resulta per un pressupost total
496.139,68 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2018/0010606).
13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de
consolidació estructural del Centre de Conservació de Carreteres de Berga”,
amb un pressupost de 76.483,80 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per
import de 16.061,60 €, resulta per un pressupost total de 92.545,40 €, IVA inclòs
(Exp. núm. 2018/0017922).

14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’esmena dels
errors materials existents en alguns plànols del “Projecte d’arranjament de la
coberta de la planta tercera del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa”, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de data 14 de novembre de 2019, ref. registre 565/19, amb un
pressupost de 92.380,95 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de
19.400 €, resulta per un pressupost total de 111.780,95 €, IVA inclòs, i aprovar la
refosa de les esmenes i del projecte aprovat (Exp. núm. 2019/0011071).

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
15.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, actualitzar les condicions
dels préstecs concedits per la Diputació de Barcelona dins del Programa de
Caixa de Crèdit, quedant fixat l’import màxim a sol·licitar en 200.000 €, per un
any, excepte els municipis de menys de 1.000 habitants, que podran superar
l’import, així com fixar els criteris per a la concessió i els terminis d’amortització
(Exp. núm. 2019/0019645).

16.

MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 145.000 €, per a
l’Ajuntament de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost
2019 (obres)”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp.
núm.2019/0020080).

17.

MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 28.000 €, per a
l’Ajuntament de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost
2019 (béns mobles)”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm.2019/0020078).

18.

CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la rectificació de l’error material d’un Crèdit de Caixa d’import
175.000 €, atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local
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“Rehabilitació teatre Odèon”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp.
núm. 2019/0018058).
19.

ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, atorgat
a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Pavimentació
passeig Jalpi i accessos al parc”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats
(Exp. núm. 2018/0017297).

20.

FOGARS DE LA SELVA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €,
atorgat a l’Ajuntament de Fogars de la Selva, per a finançar l’actuació local
“Millora dels accessos a l’Ajuntament des de la Ctra. BV5122”, al 0 % d’interès i
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2018/0016649).

21.

MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 122.750 €,
atorgat a l’Ajuntament de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions
pressupost 2018. Obres”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2018/0016188).

22.

SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import
46.390,33 €, atorgat a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar
l’actuació local “Inversions 2019. Modificació canonada”, al 0 % d’interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/0002086).

Programa de Crèdit Local
23.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el diferencial sobre
l’euríbor de cada préstec, en el moment de l’aprovació de l’operació de crèdit per
l’entitat adjudicatària, com tipus d’interès a subvencionar, per part de la Diputació
de Barcelona, així com fixar en un -0,450 % el tipus d’interès d’actualització, a
l’objecte d’obtenir el coeficient respecte de l’import del préstec, de conformitat
amb l’article 9 de les normes reguladores del Programa de Crèdit Local, aprovat
pel Ple en sessió ordinària de 29 de desembre de 2011; així com determinar la
subvenció màxima per a 2020, d’acord amb els trams de població dels municipis
que sol·licitin préstecs (Exp. núm. 2019/0019646). RETIRAT

24.

BADALONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 202.773,10 €, a l'Ajuntament de Badalona,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (Exp. núm. 2019/0019715).
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25.

CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 26.909,52 €, a l'Ajuntament
de Canet de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (Exp. núm.
2019/0017965).

26.

VILADECANS.- Dictamen pel qual es proposa concedir una subvenció per
import de 72.418,96 €, a l'Ajuntament de Viladecans, amb l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions
del pressupost 2019 (Exp. núm. 2019/0016448).

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diversos
equipaments informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diferents ajuntaments i a
entitats (Exp. núm. 2019/0020166).

28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’addenda
de modificació del pacte cinquè del conveni signat el 6 de febrer de 2017 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que regula l’autorització per
a la instal·lació de mòduls provisionals situats a la zona est de les instal·lacions
esportives del Recinte Mundet (Exp. núm. 2011/5158).

Intervenció General
29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del
protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions
d’assistència en la gestió econòmica (ASGEL) per la Diputació de Barcelona
(Exp. núm. 2019/20433).
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
30.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar-se per assabentat de
l’adjudicació de la contractació dels Serveis de Telecomunicacions de la
Diputació de Barcelona, en virtut del Conveni signat en data 6 de juliol de 2017
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, per a la contractació
centralitzada dels serveis de comunicacions fixes de veu i dades (Lot1) i dels
serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (Lot 2), i aprovar les actuacions
derivades d’aquesta contractació (Exp. núm. 2018/0001242).
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
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
Granollers relatiu a les obres de Millora de la mobilitat d’entrada a Granollers per
la carretera BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. (Exp. núm. 2018/9073).

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
32.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als centres d’educació infantil,
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial,
que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als espais naturals
que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, durant
l’any 2020, per un import de 40.000 € (Exp. núm. 2019/0018414).

33.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
revocar inicialment les subvencions atorgades, en favor de diverses entitats i
persones físiques, per la Junta de Govern en sessió de 19 de juliol de 2019, en
la convocatòria de l’any 2018, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit de la
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat
subvencionada, per un import total de 33.001,88 €, i d’altra banda, atorgar-los un
termini de 15 dies hàbils, als efectes de la presentació d’al·legacions i/o
presentació de la documentació justificativa, en el benentès que de no presentarse’n la revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm.
2017/0011401).

34.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
protocol d’entesa mútua a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, com a soci
coordinador del projecte LIFE Tritó Montseny, i el Zoo de Chester, i la resta dels
socis, per a executar les obres de millora de l’estat de conservació del Tritó del
Montseny, i promoure la implicació d’especialistes internacionals en l’àmbit de
l’herpetologia, dins el marc del projecte LIFE Tritó Montseny (Exp. núm.
2019/0019367).
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA

Gerència de Serveis de Medi Ambient
35.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb

Àrea de Presidència
Secretaria General

l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la sensibilització i
participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics
i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local a la província de Barcelona,
per a l’exercici 2020, per un import màxim de 70.000 € (Exp. núm.
2019/0020538).
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ
Gerència de Serveis de Turisme
36.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar un error
material a la part dispositiva de l’acord de Junta de Govern de 30 de maig de
2019, relatiu a la formalització del Preacord sobre l’atorgament d’una subvenció
a favor de l’Ajuntament de Saldes, per a finançar les obres d’“Ampliació de
l’alberg municipal Casa Forestal per a Centre d’observació astronòmica”, en el
marc de les Meses de concertació PXGL 2016-2019, en el sentit que on diu que
l’aportació de la Diputació de Barcelona és de 132.569,53 €, ha de dir
118.096,07 €, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Exp. núm.
2019/0003755).

37.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 1.588 €
l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 26
d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal del Bages en data 4 d’octubre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 155.137,20 € (Exp. núm.
2016/0006999).

38.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
23.866,79 € l’aportació atorga per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 14 de juny de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès en data 16 de
desembre de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en
81.157,21 € (Exp. núm. 2016/0007316).

39.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
3.142,09 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà en data 15 de novembre
de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en
163.223,91 € (Exp. núm. 2016/0007043).
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40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
229,51 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data
26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal d’Anoia en data 22 de novembre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 120.252,49 € (Exp. núm.
2016/0007314).

41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 46,93 €
l’aportació fixada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 26 d’abril
de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que deriven del
Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal d’Osona en data 17 de novembre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 152.794,07 € (Exp. núm.
2016/0006959).

42.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
1.792,61 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte
Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat en data 22 de desembre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 181.025,39 € (Exp. núm.
2016/0006996).

43.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
1.995,58 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en data 17 de novembre
de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en
168.578,42 € (Exp. núm. 2016/0006944).

44.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
247,64 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data
26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Turisme del Vallès Occidental en data 21 de setembre de 2016,
quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 146.371,36 € (Exp.
núm. 2016/0006297).

45.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
2.221,02 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès en data 27 d’octubre de 2016,
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quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 146.929,98 € (Exp.
núm. 2016/0006793).
46.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
6.893,96 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
el Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 27 d’octubre de 2016, quedant
fixada definitivament l’aportació anual per a 2019 en 140.222,04 € (Exp. núm.
2016/0007299).

47.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
34.344,39 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf en data 15 de novembre de
2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 117.938,61 €
(Exp. núm. 2016/0007282).

48.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal
d’Osona per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020051).

49.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments
de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020052).

50.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments
de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020053).

51.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf per establir el marc de relacions per
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020054).

52.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
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Bages per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020055).
53.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà per establir el marc de relacions per
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020056).

54.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental per establir el marc de relacions per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp.
núm. 2019/0020057).

55.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, i el Consell Comarcal de
l’Anoia per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020058).

56.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, i el Consorci de Promoció
Turística del Penedès per establir el marc de relacions per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca de l’Alt Penedès per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020060).

57.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la
promoció dels municipis del Moianès per establir el marc de relacions per
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020061).

58.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme per establir el marc de relacions per desenvolupar
els instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp.
núm. 2019/0020062).

59.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb l’objecte de treballar
en la implantació del programa “Compromís per a la Sostenibilitat Turística” a les
comarques de Barcelona, per un import total de 160.000 € amb càrrec al
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pressupost de 2019, la quantitat de 66.000 €, i amb càrrec al pressupost de
2020, la quantitat de 94.000 € (Exp. núm. 2019/19493).
60.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció turística de la
destinació Barcelona i la gestió de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i
regió, 2020, amb una aportació per part de la Diputació de Barcelona de
581.115 € (Exp. núm. 2019/0020288).
ÀREA DE CULTURA

Gerència de Serveis de Cultura
61.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
prorrogar fins a 30 de desembre de 2021, i d’altra banda modificar el conveni de
col·laboració formalitzat, com a protocol general, el dia 30 de setembre de 2016
entre la Diputació de Barcelona, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la
creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional
interès públic “20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu”, amb
l’objecte de crear la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment
d’excepcional interès públic denominada “20 aniversari de la reobertura del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”, amb la finalitat d’adaptar els terminis que hi consten per tal de
donar compliment a la disposició final quadragèsima primera de la Llei 6/2018,
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 (Exp. núm.
2016/6049).

62.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord “Centre Sociocultural Carrencà”, 19/X/278297 i, en
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
(Exp. 2019/20316)

63.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord “Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals,
fase 1”, 19/X/278286 i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic, mitjançant
conveni específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla XGL 20162019 (Exp. núm. 2019/20214)

64.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, a favor de diversos ajuntaments de la província de
Barcelona, per a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals
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adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020,
per un import total de 182.000 € (Exp. núm. 2019/14217).
65.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar
íntegrament el recurs de reposició presentat per la Federació catalana d'entitats
catifaires, contra l'acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de
setembre de 2019, en relació amb la desestimació del seu projecte "Programació
2019", dins de la convocatòria de finançament de programacions anuals de
foment i difusió de cultura popular i tradicional, any 2019, així com atorgar-li, en
conseqüència, una subvenció directa per import de 8.241,56 € (Exp. núm.
2019/4494).

66.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
desestimar recurs de reposició presentat per la “Fundació la Tossa de Montbui” i
d’altra banda estimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’entitat
l'Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la
Esperanza de Mataró”, contra l'acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de
data 26 de setembre de 2019, en el marc de la convocatòria de subvencions per
a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació territorial de Barcelona durant l’any 2019 (Exp. núm. 2019/643).

67.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar, d’acord
amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’error material en la data de
justificació de la subvenció concedida a l’entitat Camarata de Sant Cugat, en el
sentit de que on diu “30 d’octubre de 2019” ha de dir “28 de febrer de 2020”, en
el marc de la convocatòria de subvencions per a finançar activitats de cultura
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació territorial de Barcelona, any
2019 (Exp. núm. 2019/643).

68.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització de preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, per a finançar, en part, les obres de “Remodelació de la
Masia Can Sunyer i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic per import de
175.000 €, amb càrrec als pressupostos de 2019 i 2020, en el marc de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (Exp. núm.
2019/20146).
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Gerència de Serveis d’Educació
69.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar,
inicialment, la revocació d’una subvenció atorgada en la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions, destinades al suport a les llars d’infants de
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titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs
2017-2018, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels
alumnes d’aquestes llars d’infants (Exp. núm. 2019/945).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
70.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga, des de l'1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, del
Programa "Targeta moneder d'impacte social", destinat als ens locals de la
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d'alimentació d'urgència social i per a
cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 2018/5184).

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
71.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació
de les al·legacions presentades per l’Associació de Treballadors Pakistanesos,
contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció, aprovat
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, per no
presentar la documentació justificativa, en el marc de la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, així com acordar la revocació definitiva de la subvenció
atorgada per import de 1.357,19 € (Exp. núm. 2018/0000666).

72.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació
de les al·legacions presentades per Fundació Congrés de Cultura, contra l’acord
d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció, aprovat per la Junta
de Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, ja que no ha
presentat íntegrament els documents acreditatius de la totalitat de la subvenció,
atorgada en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones, així com
acordar la revocació definitiva i parcial de la subvenció atorgada per import de
676,94 € (Exp. núm. 2018/0000666).

73.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació
de les al·legacions presentades per Fundació Privada Enllaç, contra l’acord
d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció, aprovat per la Junta de
Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, per no presentar la
documentació justificativa, en el marc de la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, així com acordar la revocació definitiva de la subvenció atorgada per
import de 2.676,94 € (Exp. núm. 2018/0000666).
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74.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació
de les al·legacions presentada per l’entitat Moviment Educatiu del Maresme,
contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció, aprovat
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, ja que
no ha presentat íntegrament els documents acreditatius de la totalitat de la
subvenció, atorgada en el marc de la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, així com acordar la revocació definitiva i parcial de la subvenció
atorgada per import de 676,94 € (Exp. núm. 2018/0000666).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2019.Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 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.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants
de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (Exp. núm. 2019/0020067).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.
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Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les
successives designacions.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el
nomenament en qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de
diputat/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), per la Junta de Govern en sessió
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19) i per la Junta de Govern en sessió de 28
de novembre (acord núm. 590/19).

Àrea de Presidència
Secretaria General

Des de la darrera sessió s’han proposat noves designacions, així com
modificacions i correccions d’anteriors, el que aconsella detallar-les novament
perquè mantinguin la unitat de sentit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels
següents
ACORDS
PRIMER. Designar les persones que s’indicaran com a representants de la
Diputació de Barcelona en els organismes següents:
A).- Activa Mútua 2008
1.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en la
Junta General d’Activa Mútua 2008, la qual pot tenir o no la condició de
diputat/ada, d’acord amb el que disposa l’article 24 dels estatuts de l’ens.
La persona designada és la Sra. Maria Dolores Miró Folgado.
2.- Proposar a la Junta General d’Activa Mútua 2008 la designació de la Sra. Maria
Dolores Miró Folgado com a vocal de la Junta Directiva de l’ens, d’acord amb el que
disposen els articles 30 i 35 dels seus estatuts.
B).- Fundació Barcelona Zoo
1.- El patronat honorífic de la Fundació Barcelona Zoo, en nom i representació de
la Diputació de Barcelona, en tant que Presidenta d’aquesta corporació, correspon a
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-lo, d’acord amb
l’article 17.c) estatuts de la Fundació.
2.- En virtut de la delegació prevista, es designa el Sr. Josep Tarin Canales, diputat
delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals, com a
representant de la Diputació de Barcelona, amb caràcter de patró honorífic, en el
Patronat de la Fundació Barcelona Zoo.
3.- Es designa el Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d’Espais Naturals, com a
suplent del Sr. Tarin en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en els supòsits
d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa i
en la representació que aquest ostenti.
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C).- Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès
1.- Designar la persona representant de la Diputació de Barcelona com a vocal titular
en la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, la qual pot tenir o no la
condició de diputat/ada, d’acord amb el que disposen els articles 9.i) i 12.i) del Decret
68/2014 de la Generalitat de Catalunya, de 20 de maig, pel qual es regula la
composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de
caràcter col·legiat, modificat pel Decret 219/2019, de 22 d’octubre.
La persona designada és la Sra. Maria Xalabarder Aulet.
2.- Designar la persona representant de la Diputació de Barcelona com a vocal
suplent en la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, la qual pot tenir o no
la condició de diputat/ada, d’acord amb el que disposen els articles 9.i) i 12.i) del
Decret 68/2014 de la Generalitat de Catalunya, de 22 d’octubre, pel qual es regula la
composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de
caràcter col·legiat, modificat pel Decret 219/2019, de 22 d’octubre.
La persona designada és Sr. Martí Santandreu Viaplana.
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).- Consorci del Barri de la Mina
1.- Designar la Sra. Alba Barnusell Ortuño com a vocal suplent de la Sra. Lluïsa
Moret Sabidó en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina.
2.- Designar el Sr. Josep Muñoz Luque com a vocal suplent de la Sra. Teresa
Llorens Carbonell en la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina.
3.- Determinar, en conseqüència amb la designació efectuada, que la representació
de la Diputació de Barcelona al Consorci del Barri de la Mina resta de la manera
següent:
Primer. Els vocals titulars i suplents, representants de la Diputació de Barcelona en
el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els quals poden tenir o no
la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 8.2.c) dels seus estatuts, són:
1. Titular: Sra. Lluïsa Moret Sabidó
S.1 Suplent: Alba Barnusell Ortuño
2. Titular: Sra. Teresa Llorens Carbonell
S.2 Suplent: Sra. Elena Lledós Monsó
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3. Titular: Sr. José Muñoz Luque
S.3 Suplent: Sr. Francesc Hernández Torres
Segon. Es designen, d’entre les persones designades per al Consell de Govern en
representació de la Diputació de Barcelona, com a vocals titular i suplent,
respectivament, en la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord
amb l’art. 10 dels seus estatuts, les persones següents:
Titular: Sra. Teresa Llorens Carbonell
Suplent: Sr. Josep Muñoz Luque
Tercer. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
B).- Patronat de la Muntanya de Montserrat –Generalitat de Catalunya–
1.- Designar la Sra. Montserrat Garcia Llovera com a representant suplent de
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez en el Plenari del Patronat de la Muntanya de
Montserrat, d’acord amb l’art. 14.2 dels estatuts de l’ens.
2.- Determinar, en conseqüència amb la designació efectuada, que la representació
de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Muntanya de Montserrat resta de
la manera següent:
Primer. La Diputació de Barcelona està representada en el Plenari del Patronat de
la Muntanya de Montserrat per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, d’acord amb l’art. 13 dels seus estatuts, recollits a la Llei 10/1989, de 10
de juliol, sens perjudici que pugui ser substituïda per un suplent, d’acord amb l’art.
14.2.
Segon. En virtut de la previsió de l’article 14.2 dels estatuts de l’ens, es designa
representant suplent de la Sra. Marín en el Plenari del Patronat de la Muntanya
de Montserrat, el/la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, la Sra.
Montserrat Garcia Llovera.
Tercer. La representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del
Patronat de la Muntanya de Montserrat és la Sra. Montserrat Garcia Llovera,
d’acord amb l’art. 15 dels seus estatuts.
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.
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CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència
núm. 13609/19, de data 28 de novembre, que designa una representant suplent
de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en la sessió del Plenari del
Patronat de la Muntanya de Montserrat, convocada per al dia 29 de novembre de
2019 (Exp. núm. 2019/0020491).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, ratifica, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 13609/19, de 28
de novembre, pel qual es designa una representant suplent de la Presidenta de la
Diputació de Barcelona en la sessió del Plenari del Patronat de la Muntanya de
Montserrat convocada per al dia 29.11.2019, que literalment diu:
“La Diputació de Barcelona participa en el Patronat de la Muntanya de Montserrat i està
representada en el seu Plenari per la Presidenta de la corporació, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, d’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts, recollits a la Llei
10/1989, de 10 de juliol, sens perjudici que pugui ser substituïda per un/a suplent, d’acord
amb l’article 14.2 dels avantdits Estatuts.
S’ha convocat una sessió del Plenari del Patronat per al proper dia 29.11.2019, en seu del
Palau de la Generalitat, a la qual la Sra. Marin no podrà assistir per coincidir amb altres
activitats ja programades.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa designar una suplent per tal que pugui assumir la representació de
la corporació i garantir així la presència de la Diputació de Barcelona en la sessió
convocada.
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).
Valorades les circumstàncies exposades i considerada l’excepcionalitat prevista a l’apartat
3.2 del Protocol de designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en
relació als ens participats, aprovat per la Junta de Govern en data 18.12.2014, i donat que la
propera Junta de Govern de la corporació tindrà lloc el dia 28.11.2019, resta justificat que la
Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les competències de la Junta de Govern
per raons d’urgència, tot això de conformitat amb l’apartat setè, punt I.5.g), de la part
resolutiva del decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de 2019, i modificat
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parcialment per decret núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol
de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- DESIGNAR la Sra. Montserrat Garcia Llovera, com a suplent de l’Excma.
Sra. Núria Marín Martínez, per representar la Diputació de Barcelona en la sessió del
Plenari del Patronat de la Muntanya de Montserrat convocada per al proper dia 29.11.2019.
Segon.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.”

L’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del Decret de la Presidència núm.
8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les
competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des
d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de
matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment per
Decret núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019,
reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la Junta de Govern
per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan competent en la següent
sessió que es celebri.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 13609/19, de 28 de novembre, pel
qual es designa una representant suplent de la Presidenta de la Diputació de
Barcelona en la sessió del Plenari del Patronat de la Muntanya de Montserrat
convocada per al dia 29.11.2019.”
4.- Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència
núm. 13903/19, de 4 de desembre, pel qual es va designar el Sr. Josep Muñoz
Luque com a vocal suplent de la Sra. Teresa Llorens Carbonell, per assistir a la
sessió de la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, convocada
per al dia 12 de desembre de 2019 (Exp. núm. 2019/0020491).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 13903/19, de 4
de desembre, pel qual es designa la representació suplent de la Diputació de
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Barcelona a la sessió de la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina
convocada per al dia 12.12.2019, que literalment diu:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de juliol de
2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez,
qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta, va
prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i a qui, en
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li
pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què és
sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els objectius d’una
i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense perjudici
de la delegació en favor de la Junta de Govern en les successives designacions.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes referits,
llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al mandat
corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el nomenament en
qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i ens
abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els
estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de
les causes previstes legalment, perdrien automàticament la seva condició de representant
de la Diputació en aquelles entitats i ens.
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia abans
de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en funcions en
la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració ordinària.
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens
participats, i la creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, subapartat
4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de juliol de 2019,
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sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència
(BOPB de 26 de juliol de 2019).
La Junta de Govern, en la sessió ordinària celebrada el 10 d’octubre de 2019 (AJG 434/19),
va determinar la representació de la Diputació de Barcelona en diversos ens i, entre ells, en
el Consorci del Barri de la Mina. En aquest sentit, es va adoptar l’acord següent:
“Primer. Designar vocals titulars i suplents, representants de la Diputació de Barcelona en el
Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els quals poden tenir o no la condició
de diputats/ades, d’acord amb l’art. 8.2.c) dels seus estatuts.
Les persones designades són:
1. Titular: Sra. Lluïsa Moret Sabidó
2. Titular: Sra. Teresa Llorens Carbonell
S.2 Suplent: Sra. Elena Lledós Monsó
3. Titular: Sr. José Muñoz Luque
S.3 Suplent: Sr. Francesc Hernández Torres
Segon. Designar, d’entre les persones designades per al Consell de Govern, la Sra. Teresa
Llorens Carbonell com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb l’art. 10 dels seus estatuts.
Tercer. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius titulars i en
la representació que ostentin.”
Amb posterioritat a l’adopció de l’acord esmentat, s’ha constatat la necessitat de designar
un vocal suplent de la representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Executiva del Consorci del Barri de la Mina, Sra. Teresa Llorens Carbonell, per a la
sessió d’aquest òrgan que tindrà lloc el proper 12 de desembre de 2019.
Donat que la propera sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona està
prevista per al 19 de desembre de 2019, data aquesta que és posterior a la de la celebració
de la propera sessió de la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, que tindrà
lloc, com s’ha dit, el dia 12 de desembre de 2019, resta justificat que la Presidència de la
Diputació de Barcelona exerceixi les competències de la Junta de Govern per raons
d’urgència, tot això de conformitat amb l’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del
decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i
de matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment per decret
núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019.
En virtut de tot això,
RESOLC
PRIMER. Designar com a vocal suplent de la Sra. Teresa Llorens Carbonell en la sessió
de la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina convocada per al dia 12.12.2019
el Sr. Josep Muñoz Luque.
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SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es
facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la finalització del
present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o que els estatuts
prevegin altrament.
TERCER. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació a
la propera sessió ordinària que es convoqui.”

L’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del Decret de la Presidència núm.
8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les
competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des
d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de
matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment per
Decret núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019,
reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la Junta de Govern
per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan competent en la següent
sessió que es celebri.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 13903/19, de 4 de desembre, pel
qual es designa la representació suplent de la Diputació de Barcelona a la sessió de la
Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina convocada per al dia
12.12.2019.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11438, de data 14 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 408/2018-E, interposat pel
senyor XXX contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm.
2018/19926).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 15 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 408/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 408/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
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Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11585, de data 17 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-I, interposat pel
senyor XXX contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 15 de juny de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (Exp. núm. 2019/614).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del
tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-I, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 15 de juny de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que denega la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-I, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 15 de juny de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestimava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12252, de data 31 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 510/2018-M2, interposat
pel senyor XXX contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (Exp. núm. 2019/8332).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 2 d’abril
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
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en el recurs contenciós administratiu núm. 510/2018-M2, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 22 d’agost de 2018 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que denega la petició de millora per anys de serveis prestats presentada
pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 510/2018-M2, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 22 d’agost de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestimava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Gomar (PSC-CP).
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total per import de 4.170 €, concedida a l’Institut de
Projecció Exterior de la Cultura Catalana – IPECC, en el marc de la convocatòria
9523/2018, per incompatibilitats amb altres subvencions concedides per altres
àrees de la Diputació de Barcelona; així com atorgar-li un termini de 15 dies
d’audiència per a que presenti al·legacions o els documents que consideri
oportuns, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o document la
renovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (Exp. núm.
2018/232).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern, en sessió ordinària de 22 de febrer de 2018, va aprovar la
convocatòria 9523/2018, que incorpora les bases específiques, per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de
la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a
activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius (A-30/18).
2. La proposta d’aprovació de la concessió de les subvencions es va aprovar a la
Junta de Govern de 19 de juliol de 2018 (A-313/18), per la qual es proposa
l’atorgament de subvencions, per un import de 344.199,80 € (tres-cent quarantaquatre mil cent noranta-nou euros i vuitanta cèntims).
3. A l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana – IPECC, amb NIF
G08888422, se li va concedir una subvenció per import de 4.170 €, per als XXX
Premis Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols, en el marc de l’esmentada
convocatòria.
4. Des de la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, es
concedeix una subvenció a la mateixa entitat, l’Institut de Projecció Exterior de la
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Cultura Catalana, per al mateix projecte, XXX Premis Batista i Roca – Memorial
Enric Garriga Trullols.
5. La base 23 de la convocatòria 9523/2018, assenyala la incompatibilitat de la
subvenció amb qualsevol altra concedida per la mateixa activitat per altres àrees de
la Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
1. L’article 14.1 b) de la Llei general de subvencions (LGS) assenyala l’obligació del/a
beneficiari/ària de justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que es
determini de la concessió de la subvenció.
2. L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.
3. La convocatòria 9523/2018 per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a
favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius.
4. La Presidència de Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè I.2a) del Decret 8836/19, de 17 de juliol de 2019, modificat per Decret núm.
9609/19, de 6 de setembre (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 total per incompatibilitat amb altres
subvencions concedides per altres àrees de la Diputació de Barcelona, la subvenció
següent:
CIF/NIF

Entitat

Objecte

G08888422

Inst Projecció
exterior de la
Cultura Catalana

XXX Premis Batista i
Roca - Memorial
Enric Garriga Trullols

Import
subvenció
concedida
4.170,00 €

Import a
revocar

Document/Posició

4.170,00 €

1803002483/31
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Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat que se’l revoqui la
subvenció, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta
resolució, per tal que presenti les al·legacions o documents que consideri oportuns,
d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança general de subvencions, amb l’advertiment
que, en cas de no presentar cap al·legació a la revocació inicial, aquesta esdevindrà
definitiva.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.”
Direcció de Relacions Internacionals
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda
desestimar les al·legacions i aprovar, definitivament, la revocació total de la
subvenció atorgada, per import de 45.000 €, a l’entitat Dones per la Llibertat i la
Democràcia per l’assistència tècnica “Tecnocentre, centre tecnològic i de
negocis: noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San
Antonio de Aguas Calientes, Guatemala”, i d’altra banda, requerir a l’entitat
beneficiària el reintegrament de 22.500 €, corresponents al primer pagament del
50 % de la subvenció atorgada en concepte d’avançament, tot en el marc de la
convocatòria de subvencions, aprovada per acord de la Junta de Govern núm.
134/15, de data 26 de març (Exp. núm. 2014/9241).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I.

ANTECEDENTS

En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomentava activitats d’interès públic o social que tenien per finalitat
contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu
partenariat amb els propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i
governs locals i/o regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB
en data 5 de desembre de 2014.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions
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per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 20152015512000654B).
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723. Per tant, totes les
sol·licituds, i documentació complementària, presentades amb els números de
convocatòries 201520155120006523 (assistències tècniques), 20152015512000653B
(projectes), i 20152015512000654B (accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament)
s’hauran
d’entendre
referides
a
les
convocatòries
201520145120006703 (assistències tècniques), 201520145120006713 (projectes), i
201520145120006723 (accions de sensibilització i educació per al desenvolupament)
respectivament.
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de
2015).
Entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de subvencions
201520145120006703 per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament, l’acció “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis:
noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas
Calientes, Guatemala”, de l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia, en endavant
Dones Lid, va rebre una subvenció per un import de QUARANTA-CINC MIL EUROS
(45.000 €), sobre un pressupost total de SETANTA-UN MIL CINC-CENTS EUROS
(71.500 €), establint com a socis executors, membres del partenariat, ESADE
(ESADECREAPOLIS) com agent empresarial, Consell Nacional de Dones de
Guatemala (CONAMGUA), la Municipalidad de San Antonio de Aguas Calientes i
l’Ajuntament de Mataró.
En compliment amb les Bases Generals comunes aprovades per l’esmentat acord
666/14 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, en data 7 de maig de 2015, es va
realitzar el primer pagament de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (22.500 €)
corresponent al 50% de la subvenció atorgada.
En data 30 de maig de 2019, mitjançant acord 302/19 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, es va aprovar, inicialment, la revocació total de la subvenció
atorgada, per import de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000 €), a l’entitat Dones
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Lid per l’assistència tècnica “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves
estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas
Calientes, Guatemala”, subvencionada en el marc de la citada convocatòria
201520145120006703, i se li va concedir a l’entitat un termini de quinze dies per tal
que presentés les al·legacions i altres elements de prova que consideres oportuns.
El citat acord 302/19 va ser notificat a l’entitat Dones Lid en data 11 de juny de 2019, i
aquesta entitat ha presentat en data 1 de juliol de 2019 escrit d’al·legacions en relació
amb l’esmentat acord de revocació total de la subvenció atorgada. Es constata que la
instància de presentació està signada per la representant legal però la documentació
adjunta no està signada per aquesta. No obstant això, s’ha analitzat també la
documentació que acompanya a la instància.
En contestació a l’esmentat escrit d’al·legacions l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament emet informe tècnic, de data 3 desembre de 2019, en què analitza
el contingut de l’escrit d’al·legacions, seguint el mateix ordre, numeració i títols que
comporta aquest document, i que es transcriu a continuació:
“PRIMERA. ANTECEDENTS
Al·legacions: S’indica que la Diputació no va realitzar el segon pagament de la subvenció
un cop presentada per Dones Lid la justificació parcial, perquè “segons la DIBA no va haverhi molta activitat, per això no es va efectuar el segon pagament de la subvenció atorgada”.
Valoració: La poca activitat tècnica indicada en la justificació parcial presentada per Dones
Lid el 15 d’octubre 2015 no s’acompanyava de fonts de verificació i no comportava cap
justificació de despeses, incomplint, per tant, les bases de la convocatòria. Les mateixes
bases estipulen que per tal de rebre el segon pagament de la subvenció atorgada, les
entitats beneficiàries han d’haver justificat el 70 % del primer pagament efectuat per la
Diputació en el marc de la subvenció. Atès que aquesta circumstància no es complia, no es
va efectuar aquest segon pagament.
SEGONA. SOBRE LA INCERTESA RESPECTE A LA
TECNOCENTRE

SITUACIÓ

REAL DEL

a) Respecte a la realitat física del Tecnocentre:
Al·legacions: S’explica on s’han anat desenvolupant les activitats del Tecnocentre:
-

En el moment de la formulació del projecte, en espais llogats pel municipi;
Posteriorment, en dependències municipals, a l’espera de la construcció d’un nou
emplaçament;
Finalment, a les instal·lacions específicament edificades per a l’emplaçament del Centre
Universitari de Sacatepéquez, gestionat per la Universitat de San Carlos de Guatemala.

Valoració: L’explicació aportada en les al·legacions aclareix parcialment la situació del
Tecnocentre en els diferents estadis indicats, i la seva evolució, tot i que, un cop més,

Àrea de Presidència
Secretaria General

només s’aporta les explicacions de l’entitat: no s’aporten fonts directes que corroborin les
al·legacions indicades. A més, no es determina les dates d’aquesta evolució, per la qual
cosa es continua desconeixent quina era la realitat al terreny al moment del
desenvolupament del projecte (de l’1 de gener 2015 al 31 de març 2017).
Pel que queda explicat, es conclou que la definició de partida indicada al formulari de
sol·licitud de la subvenció, “El tecnocentre de San Antonio Aguas Calientes està ja construït
i funcionant amb unes capacitacions bàsiques per a la inserció laboral de les dones i els
homes del municipi" (punt 4-5 del formulari de sol·licitud de subvenció), no correspon a les
indicacions ara aportades: “en el moment de la redacció de la sol·licitud de subvenció, el
Tecnoncentro es trobava en funcionament (...) en uns espais que la municipalitat tenia
llogats”.
Així doncs, en reiteració del punt I de les conclusions de l’informe de revocació, es troba a
faltar una explicació clara de la situació física i operativa del centre durant el període
d’execució del projecte. El fet de no disposar de cap font de verificació directa de la realitat
del tecnocentre en aquell moment, fa que persisteixin els nostres dubtes respecte la
realització efectiva del projecte i sobre quin impacte concret ha tingut a San Antonio de
Aguas Calientes.
b) Respecte a l’aspecte funcional i organitzatiu del Tecnocentre:
Al·legacions: S’explica, sense indicar a partir de quin moment concret, que el Tecnocentre
ha quedat finalment integrat a les instal·lacions específicament edificades per a
l’emplaçament del Centre Universitari de Sacatepéquez, gestionat per la Universitat de San
Carlos de Guatemala, element que no s’explicava en els diferents documents justificatius
presentats anteriorment, incloent la memòria-resum del mes de juliol 2018. L’escrit
d’al·legacions indica que a la pàgina 56 d’aquesta memòria es descrivia l’aspecte
organitzatiu del centre universitari de Sacatepéquez.
Valoració: Efectivament, en el seu apartat “Organización del municipio y el Tecnocentro”, a
la pàgina indicada, consten els noms i càrrecs dels responsables del “Centro Universitario
de Sacatepéquez” (s’identifiquen concretament 4 responsables, i s’indica que hi ha, a més,
3 oficinistes de suport). També s’hi indica la “organización de la municipalidad San Antonio
Aguas Calientes” (se’n detallen tres càrrecs). Atès que no s’havia explicat clarament fins ara
que el Tecnocentre ha quedat finalment integrat al Centre Universitari de Sacatepéquez, no
es podia entendre que a la pàgina 56 s’estava informant de l’organització operativa del
Tecnocentre. Tot i així, una cosa és l’organització del Centre Universitari de Sacatepéquez i
una altra, la del Tecnocentro que hi queda adscrit.
A més, la carta de l’Alcalde de San Antonio Aguas Calientes adjuntada a l’escrit
d’al·legacions indica els noms i cognoms del personal adscrit al Centro Tecnológico y de
capacitación al juny 2019: no es correspon a les persones indicades a la pàgina 56 de la
Memòria entregada al juliol 2018.
En conseqüència, els dubtes expressats en l’informe de revocació no queden suficientment
aclarits.

Àrea de Presidència
Secretaria General

c) Respecte a la no participació de membres de l’equip tècnic del Tecnocentro a la
visita a Barcelona-Mataró:
Al·legacions: S’explica que les persones que van participar a la visita d’estudis a Barcelona
i Mataró van ser representants del partenariat (CONAMGUA), del municipi de San Antonio
de Aguas Calientes, especificant que assisteix el Sr. Victor Hernández, màxim responsable
del Centre Tecnològic ja que és el regidor de Treball i Educació del municipi, i del Centre
Universitari de Sacatepéquez, responsable acadèmic Sr. Edgar Guzmán Lemus.
Valoració: Es segueix trobant a faltar la participació de membres de l’equip tècnic (no
directiu) del Tecnocentre al viatge a Barcelona i Mataró prevista a la formulació inicial. Tot i
així, independentment de la composició de les persones que varen participar al viatge, es
reitera la valoració indicada al punt IV de l’informe de revocació, en el sentit que els viatges
realitzats en el marc del projecte no constitueixen una activitat en sí mateixa. Són un
element instrumental per tal d’aconseguir els objectius de la subvenció, i no es considera
que s’acrediti suficientment que aquests viatges, realitzats al final del projecte, hagin
suposat una transferència de coneixement real aplicable al Tecnocentre que pugui contribuir
a la creació de capacitacions pel municipi i a fer efectiu el funcionament de la incubadora
d’empreses.
d) En relació amb les noves fonts de verificació que indica l’entitat Dones LID que
aporta en aquest apartat SEGON de l’escrit d’al·legacions, es troben a faltar:
-

-

“Documentació relativa a la configuració del Centre Tecnològic (Tecnocentro) i del
Centre Universitari de Sacatepéquez (CUNSAC)”. No s’aporta cap documentació
específica original, tret de les informacions incloses a la carta de l’Alcalde de San
Antonio Aguas Calientes.
“Fotos del centre educatiu”: no s’aporten.
“Conveni interuniversitari entre Universitat de San Carlos (CUNSAC) i Tecnocampus
de Mataró”: no s’aporta.

Per tant, l’entitat al·lega presentar noves fonts de verificació i no les adjunta al seu escrit
d’al·legacions.
TERCERA. SOBRE MANCA D’ACREDITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
PREVISTA I LA VINCULACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS CONTRACTATS
Al·legacions: S’indica que s’han anat aportant successives versions de la documentació
tècnica del projecte (com ara, de l’estudi previ – A1.1.1) perquè s’han anat produint
“adaptacions”. Es detalla en quines pàgines concretes de la memòria de juliol 2018 queden
integrats el “Document de treball sobre l’accés de la dona a la formació”, el “Document de
treball que recull noves estratègies” i l’ “Informe sobre l’impacte del projecte en la població
del territori”. Tot i que no es precisa, es dedueix la ubicació del document “Estudi previ” de
les explicacions relatives a la feina realitzada per la consultora Àfrica Macías.
S’explica que els documents indicats “van quedar integrats en el dossier presentat [al juliol
2018] per facilitar una guia unitària als destinataris i contraparts”, de manera que així “s’ha
unificat i simplificat la informació i dades de cara a l’aplicació de les recomanacions”.
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S’explica a quines pàgines han participat els diferents socis del projecte.
Respecte als honoraris d’experts contractats, es detalla a quines pàgines de la memòriaresum lliurada el 4 de juliol 2018 corresponen les tasques realitzades per Àfrica Macías,
Manuel Manzano i Audit Group.
S’indica que el document estudi relatiu a la implementació del “Centro Universitario de
Sacatepéquez”, no previst inicialment, ha estat realitzat en el marc del projecte pels
professionals indicats i amb aportació de les contraparts.
Valoració:
La documentació aportada al mes de juliol 2018, a més de no respectar la numeració
d’activitats del projecte, ni prendre en consideració els indicadors i fonts de verificació
establerts, comporta nombroses repeticions literals, i no configura un document unitari: en
unes ocasions es redacta com a informe sobre una actuació ja realitzada, en altres, des de
la perspectiva d’un projecte futur. S’hi reporta molta informació, de manera poc organitzada i
confosa. En conseqüència, es considera que no constitueix “una guia unitària als
destinataris i contraparts”, ni un exercici d’unificació i simplificació. Tampoc substitueixen la
realització dels documents especialitzats i específics previstos. A més, es desconeix en quin
moment han estat realitzats els diferents apartats indicats i quin aterrament, acceptació i
utilitat han tingut al territori destinatari.
D’altra banda, no s’acredita la realització dels treballs indicats per Àfrica Macías, Manuel
Manzano i Audit Group: per exemple, no s’aporten els contractes corresponents, ni cap
declaració signada pels autors, ni els currículums dels mateixos per certificar-ne les
competències en relació amb la feina suposadament realitzada. El fet d’indicar en quines
pàgines es poden trobar els textos elaborats pels consultors és una mera declaració de
l’entitat i no és suficient per contrastar la seva autoria. A més, no s’aporta cap explicació en
relació amb les tasques realitzades per la consultora Cristina Mascareñas (factures nº49 i
50, “Treballs d’estratègia de dinamització del projecte: Tecnocentre, centre tecnològic i de
negocies: noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de
Aguas Calientes-Guatemala” per valor total de 2.338,08 euros).
Tampoc s’acredita la implicació indicada dels socis del projecte que, a més, divergeix de
l’especificada en l’informe final de justificació del projecte lliurat per l’entitat el 30 de juny de
2017.
Per tant, les explicacions complementàries aportades amb les al·legacions no contribueixen
a acreditar l’elaboració de la documentació tècnica prevista dins del període d’execució del
projecte, ni la vinculació amb els serveis tècnics contractats. Per això, es reitera la valoració
realitzada al punt II de l’informe de revocació: no es té certesa de quins són els documents
que han realitzat els serveis externs ja que cap d’ells està signat ni datat. En relació amb el
document “Recomanacions pel Tecnocentre” (A3.1.1) segueixen sense constar els seus
autors i els honoraris relacionats. Finalment, el fet d’haver realitzat l’estudi (no previst) relatiu
a la implementació del “Centro Universitario de Sacatepéquez” en el marc del projecte, tal
com ja es va indicar, posa en qüestió que els fons de la subvenció s’hagin destinat
íntegrament a l’objecte de la mateixa.
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QUARTA. SOBRE SUPOSADES DEFICIÈNCIES EN L’EXPLICACIÓ DE LES MILLORES
INTRODUÏDES EN L’ÀMBIT FORMATIU
Al·legacions: L’escrit d’al·legacions indica adjuntar diverses fonts de verificació a la vegada
que explica que en la memòria lliurada al juliol 2018 consten les “recomanacions per a
l’oferta formativa, noves estratègies de futur per a la dinamització i desenvolupament de la
població destinatària del projecte, estratègies de futur per a la dinamització del territori amb
explicació d’accions de sensibilització sobre l’emprenedoria, nous tallers de formacions i
capacitacions... etc. en el Capítol VI”.
En l’al·legació SEGONA Dones LID indica que “durant el temps del projecte han començat
classes de llicenciatures en psicologia, en professorat d’educació secundària, en una escola
d’idiomes i per a l’any 2018 es va incorporar formació de tècnic superior de Turisme, (...) i
estudis de màrqueting” que estan ajudant als joves “en el seu camí cap a l’apoderament i en
els seus projectes cap a l’autoocupació (...)”.
De l’escrit adjuntat de l’Alcalde de San Antonio Aguas Calientes es desprèn el
desenvolupament de les formacions següents:
-

Al Instituto Tecnológico de Formación y Capacitación: cursos de informàtica, dibuix,
pintura, manualitats, anglès i francès, zumba, ballet, cuina, confecció, consultoria en
bellesa, electricista i cistelleria.
Al Centro Universitario de Sacatepéquez (Universidad de San Carlos de Guatemala):
llicenciatures en psicologia, administració turística, professorat en ciències naturals i en
ciències socials.

També s’hi identifica el personal que treballa al Centro Tecnológico y de Capacitación,
detallant el llistat de personal:
-

-

Personal directament adscrit al Centro Tecnológico y de Capacitación: direcció,
secretaria biblioteca, i el professorat de informàtica, música, dibuix/pintura, manualitats,
anglès i francès, zumba/ballet
Personal adscrit al del Centro Universitario de Sacatepéquez: llicenciatures en Psicologia
i en Administració turística, Pedagogia de Ciències Naturals i de Ciències Socials
Personal adscrit a organismes vinculats als ministeris del Treball i d’Educació de
Guatemala: INTECAP i CEMUCAFF (Centro Municipal de Capacitación y Formación
Humana): equips docents de les formacions en cuina, confecció, consultoria en bellesa,
electricitat i cistelleria.
Els estudis de llengües s’imparteixen pel Centro de Aprendizaje de Lenguas
(CALUSAC), també depenent de la Universidad San Carlos de Guatemala.

Valoració: Cal recordar que el projecte perseguia assessorar i acompanyar el Tecnocentre
en el desenvolupament de formacions essencialment relatives a l’ús de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació, i al desenvolupament de l’emprenedoria (formulari de
sol·licitud punts 4.1, 4.2, 4.5, 6.4, 6.5 i 14 entre d’altres). Prova d’això és que la visita de
terreny a Barcelona i Mataró va consistir en la presentació de bones pràctiques en els
àmbits de la promoció de l’emprenedoria social, el cooperativisme, la incubació d’empreses,
i també reunions amb representants d’entitats empresarials i personal tècnic de suport a
l’emprenedoria. A la vegada, el document de Recomanacions produït en el marc del projecte
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(A 3.1.1 – Apartat VI de la memòria de juliol 2018) es centra en proposar tot un programa al
servei de l’acció emprenedora i del desenvolupament empresarial al territori.
També en aquesta direcció, el mateix escrit d’al·legacions objecte del present anàlisi
recorda, al seu punt “Segona – Sobre la incertesa respecte a la situació real del
tecnocentre”, que el projecte respon a la “necessitat d’impulsar i dinamitzar un centre
tecnològic, projecte que l’alcalde lidera i que suposa un enfortiment del desenvolupament
econòmic i productiu del territori”.
En conclusió, la majoria de les formacions indicades a l’escrit d’al·legacions i en la carta de
l’Alcalde de San Antonio Aguas Calientes corresponen a disciplines que queden fora dels
àmbits del projecte i que, a més, queden integrades en programes formatius que van molt
més enllà del projecte, i que corresponen a dinàmiques impulsades des de la Universidad
San Carlos (llicenciatures, escola de llengües), i organismes dels Ministeris del Treball i
d’Educació de Guatemala: (INTECAP, CEMUCAFF).
En reiteració de la valoració realitzada al punt III de l’informe de revocació es considera que
tot i el seu aspecte troncal en l’assistència tècnica objecte de l’actuació, no s’aporten
elements específics ni fonts de verificació directes que demostrin quin ha estat l’efecte
concret del projecte en relació amb l’oferta formativa del Tecnocentre i el seu servei de
suport a l’emprenedoria, en particular, en relació a les dones.
En relació amb les noves fonts de verificació que indica l’entitat Dones LID que aporta
en aquest apartat quart de l’escrit al·legacions, es troben a faltar:
-

-

“Documentació dels estudis que s’estan impartint actualment al municipi de San Antonio
Aguas Calientes amb la composició dels responsables acadèmics”. No s’aporta cap
documentació específica original, només les indicacions adjuntades a la carta de
l’Alcalde de San Antonio de Aguas Calientes
“Documentació de sessions de dinamització”: No s’aporta cap documentació específica
original, tret dels dos documents power-point i del document titulat “Dinamización de las
sesiones con las mujeres de San Antonio Aguas Calientes”
Llistat d’assistència a les sessions: no s’aporta

CINQUENA. SOBRE LA PROVA DE LES ACTIVITATS
a) Respecte a les fonts de verificació:
Al·legacions: S’indica que en la memòria entregada al juliol 2018 “es recullen diferents
fonts de verificació i [que la Memòria] constitueix una font de verificació” en sí mateixa. A
més s’indica que “Aportem material per a la dinamització de les jornades, el material per a la
formació, la valoració de les enquestes de satisfacció i el llistat d’assistència” .
Valoració: Es reitera la valoració realitzada al punt IV de l’informe de revocació: l’entitat no
aporta la majoria de fonts de verificació previstes en la formulació de l’actuació. A més, la
memòria de juliol 2018, tot i el que al·lega l’entitat, no constitueix una font de verificació
directa, sinó que correspon a un document produït per la pròpia entitat beneficiària.
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En relació amb les noves fonts de verificació que indica l’entitat Dones LID que aporta
en aquest apartat cinquè de l’escrit al·legacions, es troben a faltar:
-

-

“Material per a la dinamització de les jornades” i “Material per a la formació”: No s’aporta
cap documentació específica original, tret dels dos documents power-point i del
document titulat “Dinamización de las sesiones con las mujeres de San Antonio Aguas
Calientes”
“Valoració de les enquestes de satisfacció”: no s’aporta.
“El llistat d’assistència”: no s’aporta.
Conveni entre les diferents contraparts del projecte: no s’aporta.
“Fonts de verificació enviades per les contraparts, llistats d’assistents...etc.”: no
s’aporten.

Sembla sorprenent que novament en aquest apartat de l’escrit d’al·legacions s’indiqui
adjuntar noves fonts de verificació finalment no aportades.
b) Respecte als viatges realitzats en el marc del projecte:
Al·legacions: S’indica que “els viatges han servit per conèixer de primera mà la situació,
per realitzar les sessions adreçades a les beneficiàries del projecte, per apoderar les dones i
enfortir les seves capacitats i autoestima per emprendre nous projectes i prendre decisions
cap a l’autoocupació. Adjuntem conveni on les diferents contraparts del projecte han i estan
treballant en aquesta direcció (pàgina 2, apartat del Tecnocentre). Aportem fonts de
verificació enviades per les contraparts, llistat d’assistents, ...etc.”
Valoració: Un cop més, es reitera la valoració realitzada al punt IV de l’informe de
revocació: no es considera que s’acrediti suficientment que aquests viatges, realitzats al
final del projecte, hagin suposat una transferència de coneixement real aplicable al
Tecnocentre que pugui contribuir a la creació de capacitacions pel municipi i per fer efectiu
el funcionament de la incubadora d’empreses. No s’aporten noves fonts de verificació com
indicat al punt anterior.
c) Respecte al document de recomanacions:
Al·legacions: “Manifestem que el projecte s’ha redactat en clau de gènere i s’ha aportat
documentació que es la base que s’ha seguit en les accions del projecte, i s’ha treballat amb
les beneficiàries i en les recomanacions està adreçat a les dones del territori ja que està
personalitzat en la seva artesania i manufactura, activitats que desenvolupen en exclusiva
les dones del municipi”
Valoració: Es reitera la consideració de l’informe de revocació que, en relació amb el
document de recomanacions, no es demostra la vinculació amb el territori ni l’apropiació per
part dels beneficiaris. No en queden identificats els autors ni els honoraris associats. El text
comporta un redactat confús i amb escassa perspectiva de gènere (que, teòricament, és un
dels objectius principals del projecte). Tampoc es demostra la implicació dels membres del
partenariat. A més, part de les valoracions realitzades pels participants a les visites a
Barcelona i Mataró durant la darrera setmana d’execució del projecte, indica que les
recomanacions no han quedat integrades entre els actors del territori.
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d) Respecte a la realitat del projecte:
Al·legacions: S’indica que es demostra la realitat del projecte amb la carta adjuntada de
l’Alcalde de San Antonio Aguas Calientes.
Valoració: Tot i que la carta de l’Alcalde de San Antonio Aguas Calientes expressa la seva
gratitud i apreciació del projecte, aquest document no demostra que les activitats formatives
indicades (sobre disciplines molt diverses i que majoritàriament no corresponen a l’àmbit
d’actuació del projecte) hi estiguin directament vinculades. A més, s’hi descriu la situació a
data 20 de juny 2019, quan fa quasi bé dos anys que ha finalitzat el projecte (31 de març
2017).
Per tant, es reitera la valoració de l’informe de revocació, en el sentit que la proporció de
fonts de verificació directes, provinents del territori segueix sent molt deficitària: no hi ha
suficient documentació provinent de Guatemala ni de la resta de socis del projecte,
manquen fonts directes que acreditin la realitat de les actuacions. La realització del projecte
es fonamenta, essencialment, en la pròpia declaració de l’entitat sense suficient
documentació que serveixi per acreditar-la.
e) Respecte al pressupost executat i la seva justificació:
Al·legacions: S’indica que “el pressupost total del projecte presentat era de 71.500 euros,
dels quals la Diputació de Barcelona ens va atorgar subvenció per quantia de 45.000 euros”,
que se’n van justificar 42.959,63 €. “La resta del projecte no subvencionat per la Diputació
de Barcelona ha estat assumit per l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia. Aquest
import de 2.040,37 euros de cofinançament no consta en cap document presentat per
Dones per la Llibertat i la Democràcia”.
Valoració: La subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 45.000 € corresponia
aproximadament a un 62,94 % del cost total del projecte (71.500 €), complint amb la base
específica 6 de la convocatòria que indica que l’import individualitzat de les subvencions no
superarà el 70 % del cost total de l’assistència tècnica. Atès que la justificació econòmica
presentada per l’entitat el finançament de la Diputació correspon a un valor de 42.959,63 € i
el cost total del projecte a 45.000 euros (annexos B i E), els 42.959,63 € subvencionats
correspondrien aproximadament a un 95,47 % del cost total del projecte (45.000 €)
incomplint amb la base específica 6, indicada ja que la subvenció supera el 70 % del cost
del projecte.
SISENA. SOBRE ELS ELEMENTS DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DEL PROJECTE
Al·legacions: s’indica que “en la documentació aportada figura el suport de la Diputació de
Barcelona així com en les invitacions als actes, llistat d’assistència, elements de
sensibilització o formació, a les comunicacions amb el partenariat, a la web de l’entitat”.
Valoració: Es reitera la valoració de les conclusions de l’informe de revocació (punt V): tot i
que el projecte inclou tres activitats relacionades amb la difusió de les actuacions realitzades
(A1.2.2, A2.2.3 i A3.2.2), poques de les fonts de verificació aportades incorporen la menció
del projecte i del suport atorgat per la Diputació de Barcelona. S’incompleix, per tant, la base
general comuna núm. 21 de la convocatòria corresponent a la subvenció atorgada pel
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projecte “Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de l’activitat, projecte o intervenció, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals”.
SETENA. NO ES DEMOSTRA LA CONTRIBUCIÓ DE LES DIFERENTS ENTITATS
SÒCIES MEMBRES DEL PARTENARIAT
Al·legacions: S’inclou una referència a les pàgines concretes en què s’explica com han
participat els diferents socis del projecte (explicació reiterada a l’al·legació Tercera) i que, “la
participació de les entitats que conformen el partenariat ha estat constant al llarg de
l’execució del projecte, i d’aquesta participació existeix prova suficient”
Valoració: Es reitera la valoració de l’informe de revocació: el projecte preveia en la
formulació inicial la implicació efectiva de les entitats sòcies al llarg de tot el projecte però
només es té constància de la participació als viatges de Guatemala, Barcelona i Mataró. Es
constata, com ja s’ha indicat a la valoració TERCERA, que la implicació dels socis indicada
al llarg de l’escrit d’al·legacions divergeix de l’especificada a l’informe final de justificació
lliurat per Dones LID el 30 de juny de 2017. En qualsevol cas, no s’acredita tampoc la
implicació referida ni a les al·legacions ni a l’informe final amb fons de verificació més enllà
dels viatges. Recordem que els rols establerts en el partenariat era un element que es
valorava a l’hora d’establir la puntuació per adjudicar el projecte així com un requisit
establert en les bases reguladores de la convocatòria: “Les actuacions subvencionables
hauran d’executar-se a través d’un partenariat format per actors públic–privats, liderats per
una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats hauran de comptar amb un mínim de
4 socis” (base específica 3 punt 3 de la convocatòria).
VUITENA. SOBRE LES FONTS DE VERIFICACIÓ
Al·legacions: “Com a complement de la documentació ja presentada, s’adjunten al present
escrit altres fonts de verificació”
Valoració: Com ja s’ha dit anteriorment manquen documents que l’entitat indica adjuntar a
l’escrit d’al·legacions, i els documents que sí que aporta tenen poca substància. Es reitera,
també, la valoració indicada a l’informe de revocació: l’entitat beneficiària només aporta una
petita part de les fonts de verificació que va establir en la matriu de planificació de la
definició inicial del projecte. Tot i que s’han requerit, les fonts de verificació presentades són
insuficients i essencialment indirectes, produïdes per la pròpia entitat. Per tant, no permeten
valorar en quina mesura s’han assolit els resultats i objectius indicats o/i si aquests s’han
produït gràcies a les activitats desenvolupades en el marc del projecte.
L’única documentació adjuntada a l’escrit d’al·legacions és la següent:
-

Carta de l’Alcalde de San Antonio Aguas Calientes (Guatemala) de data 20 de juny
de 2019.

En el seu escrit indica els diversos cursos impartits al Instituto Tecnológico de Formación y
Capacitación (cursos de informàtica, dibuix, pintura, manualitats, anglès i francès, zumba,
ballet, cuina, confecció, consultoria en bellesa, electricista i cistelleria) i al Centro
Universitario de Sacatepéquez-Universidad de San Carlos de Guatemala (llicenciatures en
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psicologia, en administració turística, i en professorat en ciències naturals i en ciències
socials).
Per tant, la majoria de les formacions indicades corresponen a disciplines que queden fora
dels àmbits del projecte que, segons la sol·licitud presentada per l’entitat, giren al torn a
l’emprenedoria, el desenvolupament empresarial i l’apoderament femení.
D’altra banda, el mateix escrit de l’Alcalde identifica, en un llistat annex de dues planes, el
personal que treballa en relació amb els ensenyaments indicats. Concretament:
-

El “Personal que labora en el Centro Tecnológico y de capacitación”: 10 persones
“Personal de la CUNSAC”: 2 persones
“Personal de los Cursos de INTECAP y CEMUCAFF” : 6 + 3 persones.

Per tant, l’àmbit formatiu descrit queda integrat en programes educatius que van molt més
enllà del projecte, els quals corresponen a dinàmiques impulsades des de la Universitat San
Carlos (llicenciatures, escola de llengües), i des d’organismes vinculats als ministeris del
Treball (INTECAP) i d’Educació (CEMUCAFF) del país.
A més, l’escrit de l’Alcalde descriu la situació a data 20 de juny 2019, quan fa quasi bé dos
anys que ha finalitzat el projecte (31 de març 2017).
Per tot això, aquesta única font directa de verificació adjuntada a l’escrit d’al·legacions no
demostra suficientment que l’organització de les activitats formatives indicades estiguin
directament vinculades al projecte.
-

Dos documents “power-point”: Manual básico Mujer emprendedora (7
diapositives) i Manual de participación ciudadana para la mujer de San Antonio
Aguas Calientes (9 diapositives)
 Manual básico Mujer emprendedora (7 diapositives)
- No s’indica a quina de les activitats del projecte correspon, ni se’n aporta cap
explicació
- El document no està datat ni signat, no s’indica quina persona l’ha elaborat, amb
quina entitat sòcia relacionada.
- Tampoc s’explica en quin moment, en quina formació o sessió s’ha fet servir, per a
quins/es beneficiaris/es.
- El document no aporta cap informació en relació amb el desenvolupament concret de
les activitats del projecte, ni en relació amb la contribució als seus resultats i objectius.
- Tampoc aporta cap informació relacionada amb la justificació de les despeses
associades a l’actuació.
 Manual de participación ciudadana para la mujer de San Antonio Aguas
Calientes (9 diapositives):
Aquest document mereix la mateixa valoració que el document anterior: no s’indica a
quina de les activitats del projecte correspon, no se’n aporta cap explicació, no es
contextualitza i no aporta cap informació en relació amb el desenvolupament concret de
les activitats del projecte, ni en relació amb la contribució als seus resultats i objectius.
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Tampoc aporta cap informació relacionada amb la justificació de les despeses
associades a l’actuació.
A la vegada, es constata que correspon literalment al document Annex B de la justificació
final del projecte Bona governança, ciutadania i igualtat d’oportunitats per a dones de
Guatemala II finançat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació en
el marc de la convocatòria 20142014000573B i executat per Dones Lid d’octubre 2014 a
març de 2016. Per tant, no es pot atribuir la seva elaboració a l’objecte d’aquest informe.
-

Document d’una plana titulat “Dinamización de las sesiones con las mujeres de
San Antonio Aguas Calientes”

Aquest document, d’una plana, indica 7 punts en els que cal treballar per a la dinamització
de “las sesiones con mujeres”. Com en el cas dels dos documents anteriors, no s’indica a
quina de les activitats del projecte correspon, i no se’n aporta cap explicació. No s’indica qui
l’ha elaborat (persona i entitat sòcia relacionada), en quin moment (dins del període
d’execució del projecte?), en quina formació o sessió s’ha fet servir, per a quins/es
beneficiaris/es....
El document no aporta cap informació en relació amb el desenvolupament concret de les
activitats del projecte, ni en relació amb la contribució als seus resultats i objectius. Tampoc
aporta cap informació relacionada amb la justificació de les despeses associades a
l’actuació.
NOVENA. SOBRE LA NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONS. RÈGIM
JURÍDIC DELS ACORDS DE REINTEGRAMENT I REVOCACIÓ
Al·legacions: L’entitat indica que en virtut de la legislació aplicable, i en concret fa esment
entre altres articles a l’art. 37.1 de la LGS indicant que “ni existeix causa de revocació ni es
donen cap dels casos que podrien legitimar la decisió de reintegrament”.
Valoració: Per tot l’exposat al present informe, aquest centre gestor afirma que es donen
les causes previstes a les lletres b, c i d de l’art. 37.1 de la LGS que legitimen el
reintegrament atès que s’incompleixen les obligacions: en relació amb l’execució del
projecte objecte de la subvenció, en relació amb la seva justificació, així com les obligacions
relatives a les mesures de difusió.”

Les remissions que l’informe de 3 de desembre de 2019, realitza als punts de les
conclusions de l’informe tècnic de revocació de data 15 de maig de 2019, coincideixen
també amb els apartats de l’acord 302/2019 de la Junta de Govern, de data 30 de
maig de 2019, quan es refereix també a les conclusions d’aquest informe de 15 de
maig de 2019.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment en la conclusió del citat informe de data 3 de
desembre de 2019, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, proposa no admetre
les al·legacions presentades d’acord amb els arguments anteriorment indicats.
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Així mateix, indica que no hi ha cap informació o documentació addicional en l’escrit
d’al·legacions que enervi el que ja es va indicar en l’acord núm. 302/2019 de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona i en l’informe de revocació total de la
subvenció, de data 15 de maig de 2019, d’aquesta Oficina.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 3 de desembre de 2019,
proposa aprovar definitivament la revocació total de la subvenció atorgada per import
de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000 €) a l’entitat Dones per la Llibertat i la
Democràcia per l’assistència tècnica “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis:
noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas
Calientes, Guatemala” en el marc de la convocatòria de subvencions
201520145120006703 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de
data 26 de març. Així mateix, proposa requerir el reintegrament dels 22.500 € avançats
a Dones Lid en concepte d’avançament del 50 % de la subvenció atorgada.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, no s’acredita l’assoliment dels objectius i
resultats del projecte i s’incompleix l’obligació de justificació en els termes previstos a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i en
les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de 2014 (AJG 666/14) i publicades al
BOPB de data 5 de desembre de 2014.
Vist el que preveu l’art 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les obligacions
dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions públiques.
Vist l’article 37.1 lletres b), c) i d) de la LGS sobre l’incompliment total o parcial de
l’objectiu de l’activitat i de l’obligació de justificació, així com el títol III del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
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Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009.
Vist el que preveu l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, en relació amb els terminis de pagament en el cas de deutes
tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Governs, delegació del l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, definitivament, la revocació total de la subvenció atorgada, per
import de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000 €), a l’entitat Dones per la Llibertat i
la Democràcia per l’assistència tècnica “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis:
noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas
Calientes, Guatemala”, en el marc de la convocatòria de subvencions
201520145120006703 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de
data 26 de març (BOPB de 2 d’abril de 2015).
Segon. DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 1 de juliol de 2019 per
l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia
Tercer. REQUERIR l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia al reintegrament de
l’import de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (22.500 €) corresponent a l’import
del primer pagament efectuat per la Diputació de Barcelona en concepte d’avançament
del 50 % de la subvenció atorgada.
La quantitat a reintegrar, ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, si aquest no fos hàbil,
fins a l’immediat hàbil següent.
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
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Quart. NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat Dones per la Llibertat i la
Democràcia.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de 9.382,27 €, l’entitat
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya per a portar a terme l’acció
“Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones (Uruguai) en
col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’una estratègia de
cooperació público privada per al desenvolupament econòmic local. Fase 3”, en
relació amb la subvenció de 59.152 €, atorgada en el marc de la convocatòria de
subvencions, aprovada per acord de la Junta de Govern núm. 609/16, de data 24
de novembre de 2016, i d’altra banda, atorgar-li un termini de 15 dies hàbils als
efectes de la presentació d’al·legacions o la documentació acreditativa de la
subvenció atorgada (Exp. núm. 2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I.

ANTECEDENTS

Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit
internacional i d’educació per al desenvolupament.
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria:
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008393).
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
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així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament, l’acció “Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones
(Uruguai) en col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’una
estratègia de cooperació público privada per al desenvolupament econòmic local. Fase
3” de l’entitat VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (en endavant
VINSEUM), va rebre una subvenció per un import de CINQUANTA-NOU MIL CENT
CINQUANTA-DOS EUROS (59.152,00 €).
De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de
les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 201620165120008373
estava comprès entre l’1 de setembre 2016 i el 31 d’agost de 2018. En concret, el
present projecte es desenvolupa entre l’1 de desembre 2016 i el 30 d’abril 2018.
De conformitat amb el punt 18 de les Bases d’aquesta convocatòria, el primer
pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar en dues
fraccions del 25 % de la totalitat de la subvenció. En conseqüència, en data 18 de
gener de 2017 es va realitzar el pagament a l’entitat de la primera fracció per valor de
CATORZE MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS (14.788,00 €) corresponent al
25 % de l’import total de la subvenció. I en data 20 d’abril de 2017 es va realitzar el
pagament de la segona fracció també per valor de CATORZE MIL SET-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS (14.788,00 €).
En data 5 d’octubre 2017 l’entitat va presentar l’informe parcial justificatiu de
subvenció, del qual només es va acceptar com a despesa correctament justificada
corresponent al 7,99 % del primer pagament (2.363,67 euros). En conseqüència,
justificació presentada no va arribar al 70 % del primer pagament, i d’acord amb
punt 18 de les Bases de la convocatòria, no es va procedir a fer el segon pagament.

la
la
la
el

En data 11 de desembre de 2018, mitjançant resolució 13539/18 de la Presidència
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va aprovar la pròrroga del termini de
justificació del projecte de l’entitat VINSEUM, establint com a nou període de
justificació de l’1 de setembre de 2018 al 15 de gener de 2019.
L’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 3 de
desembre de 2019, indica que en data 15 de gener de 2019 l’entitat va presentar
l’informe final justificatiu de la subvenció. Una vegada comprovada la justificació, es
detecten tot un seguit d’incidències les quals es notifiquen a l’entitat mitjançant un
primer requeriment de data 17 de maig de 2019, que l’entitat contesta, i posteriorment
la corporació envia en data 9 de juliol de 2019 un requeriment complementari que
també contesta VINSEUM esmenant part de les carències requerides.
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L’esmentat informe també indica que la documentació justificativa presentada per
l’entitat en últim terme, tot i haver estat requerida, l’apartat “import justificat” dels
Annexos B, C i E no coincideix. A efectes de l’anàlisi tècnic de la justificació pel centre
gestor, només s’ha tingut en compte la quantitat indicada a l’Annex B, ja que és la que
incorpora la documentació justificativa de les despeses. En conseqüència, l’import total
justificat per l’entitat és de 55.200,03 euros.
El citat informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 3 de
desembre de 2019, també indica que revisada la documentació justificativa parcial i
final del projecte, així com la documentació presentada en contestació als
requeriments, VINSEUM ha aportat justificants de despesa per un valor total de
CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (55.200,03 €),
dels quals s’han considerat correctament justificats QUARANTA-NOU MIL SETCENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (49.769,73 €), ja
que no s’ha acceptat la imputació al projecte de CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.430,30 €) corresponent a les següents despeses i
pels motius que s’indiquen a continuació:
Partida

A1 Recursos
humans

Número de
despesa

Concepte

Import no
acceptat
(euros)

1 fins 10 i
18 fins 24

Nòmines

1.550,69 €

13

manutenció

89,36 €

14

Bitllet d’avió

1.285,00 €

A3 Viatges i
estades

Motiu pel qual no s’accepta la seva
imputació
En la Justificació Final l’import de la
partida de Recursos humans és de
23.630,70 €. Si tenim en compte que
l’import total que es justifica és de
55.200,03€, l’import dels RH correspon a
un 42,81 % de aquest. A les bases de la
convocatòria en l’article 16.3 queda
estipulat que els [...]RH que formen part
del projecte, en la proporció de dedicació
al mateix (tal com exigeix la base
19.2.2.iii), sense els quals aquest no es
podria dur a terme, fins 40 % de l’import
de la subvenció atorgada: i[...].
Es presenta rebut signat pel Sr. X, per
l’import de 421,12 €. A l’hora d’acceptar
l’import que es justifica, cal tenir en
compte el RD 462/2002 en el que es
marca que la dieta per manutenció és de
41,47 €/dia, a l’Uruguai. Segons el
RD462/2002, correspon a una persona
durant 8 dies: 8*41,47 €=331,76 €
D’una factura de 2.570,00 € de “Viatges
Indic”, s’imputa a la DiBa el 50 %
(1.285 €). El comprovant de pagament
aportat no és vàlid ja que només s’aporta
un apunt bancari per import de 1.931,00 €
el qual s’especifica que fa referència a
diverses factures sense desglossar-les.
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Partida

A4 Altres
TOTAL

Número de
despesa

Concepte

Import no
acceptat
(euros)

15

allotjament

93,34 €

16 i 17

manutenció

149,91 €

36

Vols

1.939,00 €

37

allotjament

56,20 €

38

allotjament

179,17 €

43

dietes

56,43 €

46

alimentació

31,20

Motiu pel qual no s’accepta la seva
imputació
A l’hora d’acceptar l’import que es justifica,
cal tenir en compte el
RD 462/2002 en el que es marca que la
dieta per allotjament és de 57,70 €/nit, a
l’Uruguai.
5 nits factura presentada 381,84 € segons el RD462/2002 la factura no pot
superar 288,50 €
A l’hora d’acceptar l’import que es justifica,
cal tenir en compte el RD 462/2002 en el
que es marca que la dieta per manutenció
és de 41,47 €/dia, a l’Uruguai.
Es presenta rebut signat per la Sra. X.
Factures presentades sumen 357,26 €.
Segons el RD462/2002, correspon a una
persona
durant
5
dies:
5*41,47 €=207,35 €
S’aporta factura i comprovant de
pagament dels bitllets d’avió d’anada i
tornada a Montevideo. (18/02/20181/3/2018). Tot i així, la targeta
d’embarcament és de data 23/2/2018. Es
requereix explicació per la falta de
coincidència de dates, l’entitat no ho
esmena ni explica.
A l’hora d’acceptar l’import que es justifica,
cal tenir en compte el RD 462/2002 en el
que es marca que la dieta per allotjament
és de 57,70 €/nit, a l’Uruguai.
3 nits factura presentada 229,30 € segons el RD 462/2002 la factura no pot
superar 173,10 €
A l’hora d’acceptar l’import que es justifica,
cal tenir en compte el RD 462/2002 en el
que es marca que la dieta per allotjament
és de 57,70 €/nit, a l’Uruguai.
9 nits factura presentada 698,47 € segons el RD 462/2002 la factura no pot
superar 519,30 €
No hi ha comprovant de pagament.
Només es presenta factura pro-forma.
El comprovant de pagament que s’aporta
no és original ni còpia compulsada.

5.430,30 €

L’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 3 de desembre de
2019, també indica que part de la subvenció atorgada no ha estat executada per
l’entitat. Es tracta de l’import de TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS
AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (3.951,97 €). Tanmateix, l’esmentat informe
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determina que tot i no haver-se executat la totalitat de la subvenció atorgada, el
projecte ha assolit els objectius i resultats objecte de la subvenció i que les activitats
corresponents s’han desenvolupat correctament.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 3 de desembre de 2019,
proposa revocar la diferència entre la subvenció inicialment atorgada CINQUANTANOU MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS (59.152,00 €) i l’import correctament
justificat QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS (49.769,73 €), és a dir, procedir a una revocació parcial de
NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
(9.382,27 €).
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18
de juliol de 2016.
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).
Vist concretament el que preveu l’art 30 de la LGS relatiu a la justificació de les
subvencions públiques.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Governs, delegació de l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, Ia revocació parcial, per import de NOU MIL TRESCENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (9.382,27 €), en relació
amb la subvenció de CINQUANTA-NOU MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS
(59.152,00 €) atorgada a l’entitat VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya per l’acció “Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones
(Uruguai) en col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’una
estratègia de cooperació público privada per al desenvolupament econòmic local. Fase
3”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 aprovada
mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 2016.
Segon. CONCEDIR a VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya un
termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest
acord, per tal que presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri
oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es
procedirà a tramitar la revocació definitiva.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, atorgar un
termini de pròrroga, fins el 30 de setembre de 2020, a l’entitat Metges del Món,
per a portar a terme l’execució del projecte “Contribuir a la construcción de la
Paz mejorando la promoción para una vida libre de violencia en los
departamentos de La Paz en El Salvador, Chiquimula en Guatemala y Matagalpa
en Nicaragua”, subvencionat en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre i altres, per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament
any 2017 (Exp. núm. 2017/11491 relacionat amb exp. núm. 2018/4684).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I.

ANTECEDENTS

Des de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, per tal de donar
compliment als seus objectius estratègics, es fomenten activitats d’interès públic o
social destinades a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i altres.
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En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de
novembre de 2017, va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques,
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, codi: 201720175120009453, a entitats sense ànim de lucre i altres per
donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 (AJG 625/17).
En data 29 de novembre de 2018, mitjançant acord 616/18 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació de projectes de cooperació al
desenvolupament seleccionats i desestimats, així com les aportacions econòmiques
corresponents als aprovats, en resolució de la convocatòria 201720175120009453
“Projectes de Cooperació al Desenvolupament 2017”.
Concretament, entre els projectes seleccionats en el marc de la convocatòria
201720175120009453, el projecte “Contribuir a la construcción de la Paz mejorando la
promoción para una vida libre de violencia en los departamentos de La Paz en El
Salvador, Chiquimula en Guatemala y Matagalpa en Nicaragua” de l’entitat Metges del
Móm va rebre una subvenció per un import de NORANTA MIL (90.000,00) EUROS,
establint un termini d’execució del projecte entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de
desembre de 2019.
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona, de conformitat
amb el disposat a la Base Específica 18 de la convocatòria 201720175120009453,
contemplava un primer pagament del 60 % de l’import de la subvenció atorgada, per
valor de 54.000,00 € que es va fer efectiu el dia 28 de desembre 2018, amb número
d’operació comptable 1804058397. Un segon pagament del 30 % que es tramitaria
una vegada rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70% del primer
pagament. Aquest segon pagament per import de 27.000,00 € no s’ha fet al no
presentar-se la justificació parcial. L’últim pagament corresponent al 10 % de la
subvenció, per valor de 9.000,00 €, es reservava com a saldo a pagar segons l’excés
justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import de la subvenció atorgada, que
tampoc s’ha fet efectiu.
En data 19 de novembre de 2019 l’entitat va presentar per Registre Electrònic de la
Diputació de Barcelona una sol·licitud de modificació substancial del programa, on
sol·licita un canvi del període d’execució del projecte, un canvi d’activitats i una
modificació de l’execució del pressupost, del projecte “Contribuir a la construcción de
la Paz mejorando la promoción para una vida libre de violencia en los departamentos
de La Paz en El Salvador, Chiquimula en Guatemala y Matagalpa en Nicaragua”
subvencionat en el marc de la convocatòria 201720175120009453. L’entitat sol·licita
com a noves dates d’execució del projecte de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de
2020.
L’informe tècnic, de data 3 de desembre de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament exposa que una part del projecte s’havia d’executar a Nicaragua i
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que Metges del Món comunica a l’Oficina, en data 26 d’abril de 2019, que donada la
situació esdevinguda a Nicaragua arrel de les mobilitzacions i protestes iniciades el 18
d’abril de 2018 i comprovant que la situació un any desprès no ha millorat ha decidit
suspendre l’execució de les activitats que s’havien d’executar a Nicaragua en el marc
del projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Continua l’informe exposant que en data 19 de novembre de 2019 l’entitat presenta
formalment una sol·licitud de modificació substancial del programa la qual comporta un
canvi del termini d’execució del projecte aprovat, modificacions en les activitats
programades i canvi en el pressupost aprovat inicialment, tot esdevingut per la situació
política a Nicaragua i pel canvi que suposa deixar d’executar la part del projecte que
s’havia de desenvolupar a aquest país.
Davant d’aquests canvis sol·licitats per Metges del Món l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament considera que per la documentació aportada per l’entitat queda
justificada la sol·licitud de canvi de les dates d’execució, ja que pel seguiment que s’ha
fet de l’execució del projecte i pels informes presentats per l’entitat la situació
excepcional que es viu a Nicaragua justifica que les activitats no puguin continuar
desenvolupant-se en aquest país i que per tant es modifiquin les dates d’execució del
projecte per poder adaptar-les a la conclusió física i tècnica del projecte en els altres
dos països on es desenvolupa, El Salvador i Guatemala. Amb conseqüència sol·licita
es tramiti l’aprovació del canvi de les dates d’execució i s’aprovi com a nova data
d’inici d’execució del projecte l’1 de juliol de 2018 i com a data de finalització el 30 de
juny de 2020 mantenint en els tres mesos següents a la data de finalització del
projecte el termini de justificació, tal i com estableix la base 19 de la convocatòria, és a
dir de l’1 de juliol de 2020 a 30 de setembre de 2020. Aquest canvi que es proposa no
vulnera el contingut de la Base Específica 3 de la convocatòria que disposa que les
subvencions tindran un termini d’execució de 24 mesos, compresos en un període de
36 mesos que s’estendrà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020, ni
tampoc perjudica els interessos de tercers.
Informa l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que respecte a la resta de canvis
sol·licitats per Metges del Món en el seu escrit de data 19 de novembre de 2019 –
modificació d’activitats i canvi de pressupost- necessita que l’entitat aporti informació
complementaria per poder valorar la proposta i proposar l’aprovació del canvis
sol·licitats si s’escau.
En conseqüència, tenint en compte els antecedents exposats i l’informe elaborat per
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament d’aquesta corporació, de data 3 de
desembre de 2019, el qual proposa la modificació del termini d’execució del projecte
“Contribuir a la construcción de la Paz mejorando la promoción para una vida libre de
violencia en los departamentos de La Paz en El Salvador, Chiquimula en Guatemala y
Matagalpa en Nicaragua”, de l’entitat Metges del Món, subvencionat en la convocatòria
201720175120009453 es proposa mitjançant aquest acte acordar com a nova data
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d’execució de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2020, i com nova data de
justificació final de l’1 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

D’acord amb les Bases Reguladores Específiques de les convocatòries per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, a entitats sense
ànim de lucre i altres per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament
any 2017, aprovades mitjançant acord 625/17 de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, de 30 de novembre de 2017, i publicades un extracte en data 20 de
desembre de 2017 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de
referència BDNS 375274.
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).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de
la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Vist l’article 19.4 de la LGS i l’article 128.2 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS) que estableixen que, tota alteració de les condicions tingudes en
compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la
resolució d’atorgament.
Atès que l’article 25 d’aquesta Ordenança, possibilita la modificació de la resolució de
concessió, sempre que s’hagi produït una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers, i
tenint en compte que el termini d’execució està lligat a l’activitat i a la seva conclusió
física i tècnica, i per tant no té caràcter administratiu i no està regulat ni limitat per la
normativa general de subvencions.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Governs, delegació del l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del termini d’execució del projecte “Contribuir a la
construcción de la Paz mejorando la promoción para una vida libre de violencia en los
departamentos de La Paz en El Salvador, Chiquimula en Guatemala y Matagalpa en
Nicaragua”, de l’entitat Metges del Món, subvencionat en el marc de la convocatòria
201720175120009453 per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a projectes de
Cooperació al Desenvolupament any 2017 (AJG 616/2018). La data d’inici del projecte
serà l’1 de juliol de 2018 i de finalització 30 de juny de 2020, i el nou termini de
justificació final s’estableix de l’1 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020, d’acord
amb l’establert la Base Específica 19 d’aquesta convocatòria (AJG 625/17).
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’entitat Metges del Món.”
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Subdirecció d’Edificació
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte
executiu per a la substitució de la planta refredadora, bomba de calor i calderes
de l’edifici Bonnemaison”, amb un pressupost de 410.032,79 €, IVA exclòs, que
més el 21 % d’IVA per import de 86.106,89 €, resulta per un pressupost total
496.139,68 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2018/0010606).- 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. L’Espai Francesca Bonnemaison, propietat de la Diputació de Barcelona, compta
amb unes instal·lacions de climatització, composades per una planta refredadora,
una bomba de calor i un grup de calderes, que donen servei a l’Escola de la Dona,
Centre de Cultura de Dones “la Bonne”, la biblioteca Bonnemaison, dues sales de
teatre i als espais de gestió i administració de l’edifici. Aquestes instal·lacions, que
daten de l’any 2003 i no s’han actualitzat des d’aleshores, actualment pateixen
diverses avaries en els seus circuits interiors i, a més, no es troben recanvis atès
que aquestes màquines ja no es fabriquen, cosa que dificulta molt el seu
manteniment. Per tot això, es considera que ja han arribat a la fi de la seva vida útil i
es proposa la seva substitució.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. Per donar resposta a aquesta necessitat, des de la Subdirecció d’Edificació s’ha
redactat el “Projecte executiu per a la substitució de la planta refredadora,
bomba de calor i calderes de l’Edifici Bonnemaison” (P18VR2120), que aborda
els problemes d’obsolescència, manca d’eficiència energètica i de confort per als
usuaris, i s’ha proposat la seva aprovació.
3. El projecte de referència té un pressupost de quatre-cents deu mil trenta-dos
euros amb setanta-nou cèntims (410.032,79 €), IVA exclòs, que més el 21 %
d’IVA per import de vuitanta-sis mil cent sis euros amb vuitanta-nou cèntims
(86.106,89 €), resulta per un pressupost total de quatre-cents noranta-sis mil cent
trenta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims (496.139,68 €), IVA inclòs, i que
conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut.
4. D’acord amb l’informe emès des de la Subdirecció d’Edificació, les obres
esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment de la
instal·lació de climatització de l’edifici Bonnemaison, la qual presenta deficiències
per la seva obsolescència, i afecten a instal·lacions complementàries d’aquest
edifici.
Fonaments de dret
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que quan les obres tenen per
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2
del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació tècnica necessària per
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de
seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la
informació pública del projecte.
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de
la corporació.
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que
disposa l’apartat primer 1.d) de l’acord del Ple núm. 92/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de
la Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR el “Projecte executiu per a la substitució de la planta
refredadora, bomba de calor i calderes de l’Edifici Bonnemaison” (P18VR2120),
amb un pressupost de quatre-cents deu mil trenta-dos euros amb setanta-nou
cèntims (410.032,79 €)IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de vuitanta-sis
mil cent sis euros amb vuitanta-nou cèntims (86.106,89 €), resulta per un
pressupost total de quatre-cents noranta-sis mil cent trenta-nou euros amb
seixanta-vuit cèntims (496.139,68 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres
documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció.”
Documents vinculats
Projecte(5d55d57e060d0b9805cd)
Perfil
Tècnic/a del Servei Promotor

Signatari
Data signatura
IBAÑEZ GASSIOT JOSE 06/11/2019, 18:57
TCAT P Francesc Xavier Salamanca Rius 13/11/2019, 12:17

13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de
consolidació estructural del Centre de Conservació de Carreteres de Berga”,
amb un pressupost de 76.483,80 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import
de 16.061,60 €, resulta per un pressupost total de 92.545,40 €, IVA inclòs (Exp.
núm. 2018/0017922).- 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. El 1991 es va construir la nau amb ús de magatzem que dona servei al sector
comarcal de Berga, propietat de la Diputació de Barcelona, que actualment rep el
nom de Centre de Conservació de Carreteres de Berga. En aquesta instal·lació
van aparèixer unes fissures que ja es van reparar el 2008, però que s’han tornat a
reproduir, per la qual cosa es considera necessari consolidar l’estructura i fer les
obres oportunes per mantenir l’edifici en condicions adequades al seu ús.
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, des de la Subdirecció d’Edificació s’ha
redactat el “Projecte de consolidació estructural del Centre de Conservació de
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Carreteres de Berga” (P19VR2198), que aborda els problemes estructurals, i s’ha
proposat la seva aprovació.
3. El projecte de referència té un pressupost de setanta-sis mil quatre-cents
vuitanta-tres euros amb vuitanta cèntims (76.483,80 €), IVA exclòs, que més el
21 % d’IVA per import de setze mil seixanta-un euros amb seixanta cèntims
(16.061,60 €), resulta per un pressupost total de noranta-dos mil cinc-cents
quaranta-cinc euros amb quaranta cèntims (92.545,40 €), IVA inclòs, i que
conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut.
4. Cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un període de
trenta (30) dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i
al·legacions.
5. En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació
pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.
6. L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es
podrà procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent.
Fonaments de dret
1. Els articles 235.2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament d’obres, activitats i serveis del
ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que cal
aprovar inicialment els projectes, fent-ne exposició pública per un període de trenta
(30) dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions.
2. L’aprovació inicial esdevindrà definitiva en cas de no haver-hi cap reclamació o
al·legació en el tràmit de la informació pública, amb la qual cosa es donarà
compliment als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS.
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de
la corporació.
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que
disposa l’apartat primer 1.d) de l’acord del Ple núm. 92/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de
la Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el “Projecte de consolidació estructural del Centre de
Conservació de Carreteres de Berga” (P19VR2198), amb un pressupost de
setanta-sis mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta cèntims
(76.483,80 €), IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de setze mil seixanta-un
euros amb seixanta cèntims (16.061,60 €), resulta per un pressupost total de
noranta-dos mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta cèntims
(92.545,40 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents l’Estudi bàsic de
seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Segon.- SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.”
Documents vinculats
Projecte(da90c278a18c79cc5626)
Perfil

Signatari
RAMON LLUÍS ROSELL
Tècnic/a del Servei Promotor
TCAT P María Luisa García de
Lázaro
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Jorge Campanillas
Pinós

Data signatura
02/12/2019, 17:29
04/12/2019, 13:23
04/12/2019, 14:41

14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’esmena dels
errors materials existents en alguns plànols del “Projecte d’arranjament de la
coberta de la planta tercera del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa”, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
de data 14 de novembre de 2019, ref. registre 565/19, amb un pressupost de
92.380,95 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de 19.400 €, resulta per
un pressupost total de 111.780,95 €, IVA inclòs, i aprovar la refosa de les
esmenes i del projecte aprovat (Exp. núm. 2019/0011071).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 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 14 de
novembre de 2019 (ref. registre 565/19), s’ha aprovat el “Projecte d’arranjament
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de la coberta de la planta tercera del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa” (P16MS1740), amb un pressupost de noranta-dos mil tres-cents
vuitanta euros amb noranta-cinc cèntims (92.380,95 €), IVA exclòs, que més el
21 % d’IVA per import de dinou mil quatre-cents euros (19.400,00 €), resulta per
un pressupost total de cent onze mil set-cents vuitanta euros amb noranta-cinc
cèntims (111.780,95 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi
bàsic de seguretat i salut.
2. Amb posterioritat a la seva aprovació s’han detectat diversos errors materials,
consistents en que alguns dels plànols del document aprovat no es visualitzen
correctament, ja que han estat elaborats en format DIN-A3 i s’han digitalitzat en
format DIN-A4, quedant les imatges retallades, per la qual cosa és procedent la
seva rectificació.
Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú,
disposa que “les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes”.
2. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de
la corporació.
3. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que
disposa l’apartat primer 1.d) de l’acord del Ple núm. 92/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de
la Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següent
ACORDS
Primer.- ESMENAR l’error material existent en els plànols que es relacionen, del
“Projecte d’arranjament de la coberta de la planta tercera del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa” (P16MS1740), aprovat per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de novembre de 2019 (ref.
registre 565/19), d’acord amb les consideracions contingudes en la part expositiva
d’aquest dictamen:
- Pàgina 25 - 01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
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- Pàgina 26 - 02 BASTIDES
- Pàgina 27 - 03 ZONA D’ACTUACIÓ
- Pàgina 28 - 04 DETALLS RÀFEC. ACTUAL I PROPOSTA
- Pàgina 29 - 05 PLANTA COBERTA. REMAT DE CORONACIÓ
- Pàgina 30 - 06 SANEJAMENT. RETIRADA D’ASBEST
Segon.- APROVAR la refosa de les esmenes anteriors amb el Projecte aprovat, el
qual s’adjunta com a annex al present dictamen, junt amb l’Estudi bàsic de seguretat i
salut.”
Documents vinculats
Estudi de seguretat i salut (ae7ef864998170834e6a)
Projecte(4322a900300f0c91c0f2)
Perfil
Tècnic/a del Servei Promotor
Tècnic/a del Servei Promotor

Signatari
TCAT P Laura Del Río Fernández
TCAT P Josep Maria Rieradevall
Pons
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Jorge Campanillas
Pinós

2019/0011071
Data signatura
09/12/2019, 13:46
09/12/2019, 13:59
09/12/2019, 14:07

Servei de Programació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, actualitzar les
condicions dels préstecs concedits per la Diputació de Barcelona dins del
Programa de Caixa de Crèdit, quedant fixat l’import màxim a sol·licitar en
200.000 €, per un any, excepte els municipis de menys de 1.000 habitants, que
podran superar l’import, així com fixar els criteris per a la concessió i els
terminis d’amortització (Exp. núm. 2019/0019645).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
La 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.
La Junta de Govern en sessió de data de 22 de desembre de 2011 va adoptar l’acord
d’augmentar fins a 175.000 euros el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i any, en
comptes dels 150.000 euros que estaven fixats des del 2007, així com l’interès del 0 %
anual per a totes les operacions.
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Després de l’entrada en vigor de l’actual Reglament de la Caixa de Crèdit a l’any 2012,
la Junta de Govern, en sessió de data de 28 de març de 2012 va aprovar les
condicions dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit de la Diputació, en el sentit
de mantenir en 175.000 euros el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i any, i en
l’interès del 0 % anual.
En la sessió celebrada en data 12 de març de 2015, la Junta de Govern va modificar
dites condicions tot mantenint el límit dels crèdits a sol·licitar en 175.000 euros, però
afegint l’excepció per aquells municipis menors de 1.000 habitants que podran superar
aquest límit i podran sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de
finançament. El tipus d’interès dels crèdits es va mantenir en el 0 % anual.
En l’actualitat, l’augment del cost de les inversions en aquests 8 anys des què es va fer
la última revisió de l’import màxim dels crèdits a sol·licitar i la necessitat de dotar de
mitjans suficients als ens locals, aconsellen incrementar el límit del crèdit a sol·licitar
per entitat i any fins als 200.000 euros, mantenint la resta de condicions invariables.
Fonaments de dret
L’article 4 del Reglament de la Caixa de Crèdit, aprovat pel Ple de data 22/12/2011
(BOPB d’1 de març 2012), disposa que la Junta de Govern fixarà, en funció de les
circumstàncies dels mercats financers i la conjuntura econòmica les condicions
relatives a l’import màxim a sol·licitar, el tipus d’interès, els criteris per a la concessió,
el sistema de lliurament i el termini i sistema d’amortització.
Així mateix, l’article 9.1 del mateix Reglament disposa que el lliurament del crèdit
s’efectuarà d’acord amb els criteris que fixi la Junta de Govern en relació amb el
moment del lliurament del crèdit i el seu fraccionament, i amb la forma d’acreditació
dels requeriments exigits en relació amb la inversió finançada.
En conseqüència, és la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquesta proposta i, d’acord amb el mateix article 4,
apartat 2, cal donar compte al Ple de dita aprovació i publicar-la al Butlletí Oficial de la
Província.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACTUALITZAR les condicions dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit
de la Diputació de Barcelona de la manera següent:
- L’import a sol·licitar per ens beneficiari i any serà com a màxim de 200.000 euros
excepte per als municipis menors de 1000 habitants que podran superar aquest
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límit i podran sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de
finançament.
- El tipus d’interès dels crèdits serà del 0 % anual.
Segon. MANTENIR com a criteris per a la concessió del crèdit i el sistema de
lliurament els següents:
- Inversions: El conjunt del finançament, inclòs el crèdit lliurat, no superarà el cost
d’execució de la inversió. Es lliurarà la totalitat del crèdit a l’ens beneficiari un cop
s’acrediti l’adjudicació de les obres o l’adquisició dels béns a finançar. L’acreditació
es realitzarà mitjançant un únic certificat de contractació o d’adquisició expedit pel
funcionari públic competent.
- Altres operacions de crèdit relacionades amb un pla de sanejament: L’import del
crèdit no superarà el previst en l’aprovació del pla. El crèdit es lliurarà en la seva
totalitat un cop signat el conveni regulador corresponent.
Tercer. DISPOSAR que el termini d’amortització dels crèdits per a inversions seran els
següents:
- Obres, instal·lacions i adquisició de béns immobles: 10 anys
- Inversions en béns mobles: 5 anys
- Altres operacions de crèdit relacionades amb un pla de sanejament: el fixat en el pla
Quart. DISPOSAR que el període de càlcul de les quotes anuals anirà de l’1 de juliol al
30 de juny de l’any següent i que el període de pagament de les anualitats serà de l’1
de juliol fins al 30 de setembre de cada any. En el cas d’altres operacions de crèdit
relacionades amb un pla de sanejament, cas que tingui fixada una data d’amortització
total, aquesta serà la data per al càlcul de la quota de l’última anualitat, així com la
data del seu pagament.
Cinquè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Sisè. DONAR compte al Ple de la corporació, en la propera sessió que se celebri, per
al seu coneixement i efectes.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 145.000 €, per a l’Ajuntament de Martorelles, per a
finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2019 (obres)”, al 0 % d’interès i
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2019/0020080).- 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:
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“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Martorelles va presentar en data 25 novembre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions pressupost 2019 (obres)”, 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
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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorelles
Inversions pressupost 2019 (obres)
145.000,00 EUR
0%
-0,10 %
-728,13 EUR
10
98/2019

* 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 cent quaranta-cinc mil euros
(145.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 28.000 €, per a l’Ajuntament de Martorelles, per a
finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2019 (béns mobles)”, al 0 %
d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2019/0020078).- 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:

Àrea de Presidència
Secretaria General

“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 Martorelles, va presentar en data 25 novembre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions pressupost 2019 (béns mobles)”,
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
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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorelles
Inversions pressupost 2019 (bens mobles)
28.000,00 EUR
0%
-0,36 %
-254,38 EUR
5
97/2019

* 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-vuit mil euros (28.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació
de l’error material d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, atorgat a l’Ajuntament
de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació teatre Odèon”, al
0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/0018058).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:

Àrea de Presidència
Secretaria General

“Fets
1. Per Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14/11/19
(ref. reg 567/2019), es va adoptar l’acord d’aprovació de la concessió del crèdit
següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canet de Mar
Rehabilitació teatre Odèon
175.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-2.121,84 EUR
10
78/2019

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

2. En l’apartat segon d’aquest acord, es va indicar que s’autoritzava i disposava la
despesa de 150.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
3. Comptablement, l’operació AD de referència núm.: 1903004226 es va realitzar per
l’import de 175.000,00 €.
4. Atesa l’existència d’una errada en l’import de l’autorització i disposició de la
concessió del Crèdit de Caixa, ja que l’import correcte hauria de ser 175.000,00 €.
Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques
poden, en qualsevol moment, rectificar d’ofici o a sol·licitud de l’interessat els errors
materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. RECTIFICAR l’error material existent en l’import de l’autorització i disposició
de la concessió del Crèdit de Caixa a l’Ajuntament de Canet de Mar per l’actuació:
Rehabilitació teatre Odèon (CC 78-2019), aprovat per dictamen de la Junta de Govern
en data 14 de novembre de 2019 (ref.reg. 567/2019).
On diu:
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 150.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Ha de dir:
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Segon. NOTIFICAR a l’Ajuntament de Canet de Mar el present acord.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, atorgat a l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, per a finançar l’actuació local “Pavimentació passeig Jalpi i accessos al
parc”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2018/0017297).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d'Arenys de Munt, va presentar en data 23 octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Paviment passeig Jalpi i accessos al parc”,
la qual complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de novembre de 2018
va concedir el préstec que es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament d'Arenys de Munt
Paviment passeig Jalpi i accessos al parc
60.000 EUR

Àrea de Presidència
Secretaria General

Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0%
0,70 %
2.052,35 EUR
10
79/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de 60.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament d’Arenys de Munt i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el
20 de desembre de 2018.
5. L’Ajuntament d’Arenys de Munt, va presentar en data 22 de novembre de 2019 una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 79/2018 de la inversió “Paviment passeig Jalpi i accessos al parc” amb
registre d’entrada E/013264-2019
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 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 d'Arenys de Munt

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Paviment passeig Jalpi i accessos al parc
60.000 EUR
0%
0,70 %
2.052,35 EUR
10
79/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 1803004215 d’import 60.000 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. TANCAR L’EXPEDIENT 2018/0017297.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, atorgat a l’Ajuntament de
Fogars de la Selva, per a finançar l’actuació local “Millora dels accessos a
l’Ajuntament des de la Ctra. BV5122”, al 0 % d’interès i a retornar en 10
anualitats (Exp. núm. 2018/0016649).- 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 Fogars de la Selva, va presentar en data 11 d’octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora dels accessos a l’Ajuntament des de
la Ctra. BV5122”, la qual complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic
que consta a l’expedient.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de novembre de 2018
va concedir el préstec que es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Fogars de la Selva
Millora dels accessos a l’Ajuntament des de
la Ctra. BV5122
175.000 EUR

Àrea de Presidència
Secretaria General

Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0%
0,70 %
5.986,01 EUR
10
74/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de 175.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Fogars de la Selva i la Diputació de Barcelona van signar el
conveni el 4 de desembre de 2018.
5. L’Ajuntament de Fogars de la Selva, va presentar en data 21 de novembre de 2019
una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la
Caixa de Crèdit 74/2018 de la inversió “Millora dels accessos a l’Ajuntament des de
la Ctra. BV5122” amb registre d’entrada E/013165-2019.
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 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 Fogars de la Selva

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Millora dels accessos a l’Ajuntament des de
la Ctra. BV5122
175.000 EUR
0%
0,70 %
5.986,01 EUR
10
74/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 1803004067 d’import 175.000 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. TANCAR L’EXPEDIENT 2018/0016649.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 122.750 €, atorgat a l’Ajuntament de
Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2018. Obres”,
al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2018/0016188).- 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 Martorelles, va presentar en data 5 d’octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions pressupost 2018. Obres”, la qual
complia 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’octubre de 2018 va
concedir el préstec que es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*

Ajuntament de Martorelles
Inversions pressupost 2018. Obres
122.750,00 EUR
0%
0,56 %

Àrea de Presidència
Secretaria General

Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

3.384,99 EUR
10
72/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de 122.750,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Martorelles i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 22
de novembre de 2018.
5. L’Ajuntament de Martorelles, va presentar en data 25 de novembre de 2019 una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 72/2018 de la inversió “Inversions pressupost 2018. Obres” amb registre
d’entrada E/013324-2019.
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 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:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Martorelles
Inversions pressupost 2018. Obres
122.750,00 EUR

Àrea de Presidència
Secretaria General

Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0%
0,56 %
3.384,99 EUR
10
72/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 1803003896 d’import 122.750,00 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. TANCAR L’EXPEDIENT 2018/0016188.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 46.390,33 €, atorgat a l’Ajuntament de
Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019.
Modificació canonada”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2019/0002086).- 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 Cugat Sesgarrigues, va presentar en data 25 de gener de
2019 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2019: Modificació
canonada”, 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 14 de febrer de 2019 va
concedir el préstec que es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Inversions 2019: Modificació canonada
46.390,33 EUR
0%
0,555 %
1.257,16 EUR

Àrea de Presidència
Secretaria General

Anualitats:
Referència:

10
01/2019

* d’acord amb la Resolució de 08.01.2019 (BOE. núm. 9, de 10.01.2019) 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 quaranta-sis mil tres-cents noranta euros
amb trenta-tres cèntims (46.390,33 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i la Diputació de Barcelona van signar el
conveni el 29 d’abril de 2019.
5. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, va presentar en data 20 de novembre de
2019 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec
de la Caixa de Crèdit 01/2019 de la inversió “Inversions 2019: Modificació
canonada” amb registre d’entrada 013119-2019
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 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Inversions 2019: Modificació canonada
46.390,33 EUR
0%

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0,555 %
1.257,16 EUR
10
01/2019

* d’acord amb la Resolució de 08.01.2019 (BOE. núm. 9, de 10.01.2019) 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. ANUL·LAR l’AD número 1903000180 d’import 46.390,33 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. TANCAR L’EXPEDIENT 2019/0002086.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el diferencial
sobre l’euríbor de cada préstec, en el moment de l’aprovació de l’operació de
crèdit per l’entitat adjudicatària, com tipus d’interès a subvencionar, per part de
la Diputació de Barcelona, així com fixar en un -0,450 % el tipus d’interès
d’actualització, a l’objecte d’obtenir el coeficient respecte de l’import del préstec,
de conformitat amb l’article 9 de les normes reguladores del Programa de Crèdit
Local, aprovat pel Ple en sessió ordinària de 29 de desembre de 2011; així com
determinar la subvenció màxima per a 2020, d’acord amb els trams de població
dels municipis que sol·licitin préstecs (Exp. núm. 2019/0019646).Aquest dictamen va ser retirat a petició del servei gestor.
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 202.773,10 €, a l'Ajuntament de Badalona, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (Exp. núm. 2019/0019715).- 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
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condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Badalona presentà en data 19/11/2019 una sol·licitud d'un préstec
de 7.000.000,00 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 Badalona.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 7.000.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,52 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 7.000.000,00
euros amb una subvenció d’import de 202.773,10 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
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3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 202.773,10 euros a
l'Ajuntament de Badalona 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 19/11/2019, 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 Badalona, 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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25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 26.909,52 €, a l'Ajuntament de Canet de Mar, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a
finançar les inversions del pressupost 2019 (Exp. núm. 2019/0017965).- 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 Canet de Mar presentà en data 21/10/2019 una sol·licitud d'un
préstec de 680.359,75 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 Canet de Mar.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 680.359,75 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 0,71 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 680.359,75
euros amb una subvenció d’import de 26.909,52 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
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d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 26.909,52 euros a
l'Ajuntament de Canet de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 21/10/2019, 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 Canet de Mar, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
26.- Dictamen pel qual es proposa concedir una subvenció per import de
72.418,96 €, a l'Ajuntament de Viladecans, amb l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2019 (Exp. núm. 2019/0016448).- 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 Viladecans presentà en data 27/09/2019 una sol·licitud d'un
préstec de 2.500.000,00 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 Viladecans.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 2.500.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,52 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.500.000,00
euros amb una subvenció d’import de 72.418,96 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 72.418,96 euros a
l'Ajuntament de Viladecans 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 27/09/2019, 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 Viladecans, 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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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar
diversos equipaments informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de
baixa de l’Inventari de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diferents
ajuntaments i a entitats (Exp. núm. 2019/0020166).- 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
L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, a proposta de la Direcció de Serveis de
Tecnologies Sistemes Corporatius ha de tramitar l’expedient administratiu per donar de
baixa de l’Inventari de la Diputació de Barcelona, diferents béns informàtics, i cedir-los
gratuïtament a ajuntaments i entitats de la província de Barcelona per a la prestació
dels seus serveis d’acord amb les sol·licituds presentades.
Els ajuntaments i les entitats sol·licitants estan inscrits en el registre especial previst a
la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la corporació en data 25
de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu
relatius a la baixa per cessió de bens informàtics .
Vist que els esmentats béns no poden ésser d’utilitats 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)”.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR els béns relacionats a l’annex, els quals seran cedits als
ajuntaments i entitats sol·licitants com a efectes no utilitzables 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).
Entitat
receptora
Ajuntament
de la Llagosta
Escola
Pompeu
Fabra
ISN Daniel
Blanxart
Fundació
Barberà
Promoció
CFA Mestre
Esteve
Espluga Viva

Actiu

Família
Unitats
morfològica
310102
4

Descripció

F169185

Fet
Data fet
econòmic
H238334 25/11/2011

Escola Lexia

Base

Ordinadors

Amortització Valor
acumulada Net
5.805,44€
5.805,44 € 0,00 €

F169186

H238345

25/11/2011

310102

10

Ordinadors

8.293,48€

8.293,48€ 0,00 €

F169187

H238359

25/11/2011

310102

10

Ordinadors

8.293,48€

8.293,48€ 0,00 €

F169188

H238360

25/11/2011

310102

10

Ordinadors

8.293,48€

8.293,48€ 0,00 €

F169190

H238362

25/11/2011

310102

10

Ordinadors

8.293,48€

8.293,48€ 0,00 €

F169191

H239363

25/11/2011

310102

2

Ordinadors

4.276,51€

4.276,51€ 0,00 €

F169192

H238364

25/11/2011

310102

10

Ordinadors

8.293,48€

8.293,48€ 0,00 €

Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, 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 dels béns relacionats a l’annex als
ajuntaments i les entitats esmentades al punt primer a fi i efecte de continuar
rendibilitzant-los.
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part dels ajuntaments i entitats esmentades que haurà de ser notificada a
la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar
l’addenda de modificació del pacte cinquè del conveni signat el 6 de febrer de
2017 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que regula
l’autorització per a la instal·lació de mòduls provisionals situats a la zona est de
les instal·lacions esportives del Recinte Mundet (Exp. núm. 2011/5158).- 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:
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“Fets
1.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona mantenen una llarga
tradició de cooperació i col·laboració per a la consecució de finalitats i interessos
comuns, que en l’àmbit patrimonial, s’ha instrumentalitzat mitjançant la signatura
de diversos convenis.

2.

La Diputació de Barcelona és propietària del Recinte Mundet, ubicat a Barcelona,
al passeig Vall d’Hebron 171, 08035 Barcelona, on es troben l’edifici Poliesportiu i
les instal·lacions esportives de la zona est de l’esmentat Recinte Mundet. I que
consta a l’inventari de Béns d’aquesta corporació amb el codi d’actiu F168459,
amb naturalesa jurídica de bé de domini públic.

3.

En relació a l’edifici Poliesportiu i les instal·lacions esportives i mobiliari que les
complementa de la zona est del Recinte Mundet, en data 14 de febrer de 2001 es
va formalitzar conveni relatiu a la seva cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona
per la Diputació de Barcelona, modificat tal com segueix:
3.1. En data 28 de juny de 2001, es va aprovar per la Comissió de Govern
addenda de l’esmentat conveni, respecte al pacte cinquè, apartat 1.d, punt
segon.
3.2. En data 20 de juliol de 2017 es va aprovar per Junta de Govern el dictamen
pel qual es va proposar aprovar addenda de modificació del pacte segon del
conveni esmentat de data 14 de febrer de 2001, que es va formalitzar el 20 de
setembre de 2018. El modificat pacte segon estableix que la Diputació de
Barcelona atorga concessió demanial respecte a l’edifici Poliesportiu i de les
instal·lacions esportives i mobiliari que les complementa per una durada de 25
anys, prorrogables per acord exprés de les parts per 3 períodes quinquennals.
I que en cap cas pot tenir una durada superior a 40 anys inclòs el període
inicial i les pròrrogues.

Per tant, l’Ajuntament de Barcelona és concessionari dels esmentats espais en base a:
- Conveni de 14 de febrer de 2001 de cessió d’ús, modificat per
- Addenda de 28 de juny de 2001, que modifica el pacte cinquè, apartat 1.d, punt
segon; i modificat també per
- Addenda de 20 de setembre de 2018, que modifica el pacte segon establint
concessió demanial.
4.

En relació als mòduls prefabricats provisionals, es va autoritzar la seva instal·lació,
com a vestuaris de les instal·lacions esportives, (en el terreny prèviament cedit a
l’Ajuntament a la zona est del Recinte Mundet; que el 2018 va adquirir caràcter de
concessió demanial) en base als acords i resolucions següents:
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4.1 Per acord núm. 445/11 de la Junta de Govern de 30 de juny de 2011, per un
període de 4 anys, fins l’11 de juliol de 2015.
4.2 Per Decret número 7324/15 de 13 de juliol de 2015 la Diputació de Barcelona
es va autoritzar l’ús dels mòduls provisionals fins el 31 de desembre de 2015.
4.3 En data 6 de febrer de 2017, es va signar Conveni entre Ajuntament de
Barcelona i Diputació de Barcelona, regulant les condicions de l’autorització
dels mòduls instal·lats, i autoritzant un segon conjunt de mòduls prefabricats
destinats a bar, infermeria i vestidors per tal de poder continuar prestant
serveis a les instal·lacions esportives, fins la construcció de l’edifici que hagi
d’ubicar les dependències a que es destinen els mòduls provisionals o fins el
31 de desembre de 2019.
4.4 En data 5 d’octubre de 2017 es va aprovar per Junta de Govern el dictamen
pel qual es va proposar aprovar addenda de modificació del pacte tercer, del
conveni de 6 de febrer de 2017, per tal d’instal·lar un mòdul per a persones
amb mobilitat reduïda. Addenda, la signatura de la qual es va formalitzar el 21
de juny de 2018 (conveni núm. 388/2018).
Per tant, la instal·lació i regulació de tots els mòduls prefabricats provisionals, que
serveixen per a vestidors i altres serveis, situats a la zona est de les instal·lacions
esportives del Recinte Mundet, sobre el terreny concessionat a l’Ajuntament de
Barcelona, en la actualitat queden regulats pel conveni de 6 de febrer de 2017 i la
seva addenda signada el 21 de juny de 2018 que modifica el pacte tercer.
5.

A data d’avui, l’edifici que ha d’ubicar les dependències a que es destinen els
mòduls provisionals encara no s’ha construït.

6.

Que la permanència dels mòduls és imprescindible per a garantir la funcionalitat
de les instal·lacions esportives, a les que donen servei.

7.

L’Ajuntament de Barcelona, districte d’Horta–Guinardó, va dirigir petició escrita de
data 31 d’octubre de 2019, a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària,
que es va rebre el 6 de novembre de 2019, en la que sol·licitava el següent:
“(...) el termini del conveni per a executar les obres d’un nou edifici de vestuaris és
fins el proper 31 de desembres de 2019.
Tenint en compte que a data d’avui encara no s’ha executat l’esmentat edifici, i
que no hi ha previsió de poder executar-ho dintre del termini que roman de
conveni.
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A la vista que es necessari mantenir els mòduls prefabricats dels vestuaris per tal
de poder donar aquest servei a les instal·lacions esportives del Complex Mundet,
actualment amb un contracte de concessió vigent.
Sol·licitem a la Diputació de Barcelona l’inici d’un nou conveni que reculli les
mateixes condicions que constaven al conveni actualment vigent per a un període
de dos anys més dos possibles de pròrroga.”
8.

La Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona, el 26 de novembre de
2019, ha emès informe tècnic favorable relatiu a la petició de l’Ajuntament de
Barcelona, assenyalant el següent:
“Atès que la permanència dels mòduls de vestidors és imprescindible per garantir
la funcionalitat de l’equipament esportiu i que no s’ha arribat a complir la previsió
de construcció del nou edifici de serveis, no es veu cap inconvenient per a la
formalització d’un nou conveni que mantingui les condicions de l’encara vigent,
atorgant un termini de dos anys més dos anys de pròrroga per possibilitar la
construcció de l’edifici de serveis que substitueixi el dos grups de mòduls
provisionals.”

9.

A l’expedient administratiu consten la memòria de la Direcció de Serveis de
Planificació Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina Patrimonial i Gestió
Immobiliària.

Fonaments de Dret
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència
I.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant
LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels ens locals pel
compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per
a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns,
celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se,
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis. En
sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPELC).

Pel que fa als principis d’actuació administrativa
II.

En les seves relacions interadministratives les administracions han d’actuar
d’acord amb els principis de lleialtat institucional, de cooperació i assistència
activa per al compliment de les funcions que corresponen a altres administracions.

III. Aquests principis es preveuen en els articles 144 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya (en endavant TRLMRLC), 10 i 55.e de la LRBRL, 107 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic
del sector públic (en endavant LRJSP).
IV. La legislació específica patrimonial també els preveu a l’article 183 bàsic de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (en
endavant LPAP), destacant-ne els de cooperació i assistència.
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació
V. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, segons el que estipula el Decret de Presidència núm.
8836/19 de 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de 23 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, segons l’apartat Sisè, punt I,
subapartat 1.a), que aprova la delegació a favor de la Junta de Govern de
competències específiques en matèria de patrimoni, en relació a la cessió d’ús de
bens immobles quan no tingui caràcter ocasional ni una durada superior a quatre
anys, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR el Pacte Cinquè del conveni signat el 6 de febrer de 2017 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona que regula l’autorització per a la
instal·lació de mòduls provisionals situats a la zona est de les instal·lacions esportives
del Recinte Mundet, per permetre la continuïtat de la instal·lació dels mòduls
provisionals, fins a la construcció de l’edifici que hagi d’ubicar tots els serveis de forma
definitiva, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2023.
Segon. APROVAR la minuta d’addenda de modificació del pacte cinquè del conveni
de 6 de febrer de 2017 signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’annex adjunt.
Tercer. NOTIFICAR el present acord als interessats.”
Intervenció General
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació del protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de
funcions d’assistència en la gestió econòmica (ASGEL) per la Diputació de
Barcelona (Exp. núm. 2019/20433).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
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Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

El Ple de la Diputació de Barcelona reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer
de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació
local relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant
I'institut jurídic de I'encàrrec de gestió per part d'aquells municipis de la província
que ho decidissin (Acord núm. 50/05).
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun
dels Ajuntaments que volguessin aprovar I’encàrrec de gestió en favor de la
Diputació de Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions
d’assistència i cooperació local que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus fou
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de
març de 2005.
A l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus,
es configura com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les
característiques dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el
marc de funcionament de I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en
aquell.

2.

En data 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la primera modificació del protocol complementari al citat
Conveni tipus, als efectes de regular, entre d'altres, el servei de recepció de
factures per via electrònica (e.FACT). Aquest acord (núm. 910/10) fou publicat al
BOPB de 7 de desembre de 2010.

3.

En data 27 de març de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar la segona modificació del protocol complementari al citat Conveni tipus,
als efectes d’ampliar l’abast potencial dels destinataris, incloent els municipis amb
tram de població entre els 20.000 i els 30.000 habitants. Aquest acord
(núm.116/14) fou publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014.

4.

En data 9 d’abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar la tercera modificació del protocol complementari a l’esmentat Conveni
tipus, als efectes d’incloure entre els serveis que s’ofereixen als ens conveniats, la
Gestió Digital de la Despesa i el Servei d’elaboració de l’inventari de béns i drets
del Municipi. Aquest acord (núm. 175/15) fou publicat al BOPB de 15 d’abril de
2015.
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5.

En data 18 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la quarta modificació del protocol complementari de
l’esmentat Conveni tipus, als efectes de continuar ampliant el contingut de les
prestacions dels serveis oferts. Es va afegir la prestació de suport en el Sistema
Immediat d’Informació de l’IVA, i es van redissenyar alguns serveis que ja existien.
Aquest acord (núm. 734/17) fou publicat al BOPB de 27 de desembre de 2017.

6.

En data 27 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar la cinquena modificació del protocol complementari de l’esmentat
Conveni tipus, als efectes d’ajustar els serveis a l’existència del nou servei
SetDiba ofert per la Diputació. Aquest acord (núm. 428/18) fou publicat al BOPB
de 17 d’octubre de 2018.

7.

Les avantdites modificacions del Protocol del Conveni ASGEL, operades per
sengles acords de la Junta de Govern, posen de manifest la necessitat
d’actualitzar periòdicament el seu contingut amb vista a adaptar-lo als serveis que
progressivament es van incorporant, així com a la canviant regulació normativa
dels serveis relacionats amb la gestió econòmica local.

8.

En aquesta mateixa línia, s’ha de fer esment a que l’evolució de l’aplicació de Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i del Reial Decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del sector públic local, està consolidant el tractament administratiu dels
expedients per sobre d’altres formes de gestió dels procediments públics.
La Gestió Digital de la Despesa, un dels serveis previstos al vigent Protocol del
Conveni ASGEL, té per objecte el tractament digital dels documents comptables
de forma independent del expedients digitals. Aquest servei, que va iniciar-se a
l’any 2015, ha estat útil als ajuntaments des d’una doble perspectiva: ha ajudat a
millorar els procediments de la despesa i ha facilitat una eina informàtica que
mancava en certes entitats.
No obstant això, la situació actual sobre els gestors d’expedients digitals es
concreta en dues realitats: Les entitats de menys de 5.000 habitants tenen o
poden disposar del servei SetDiba a les Xarxes de Diputació i la resta d’entitats
han adaptat la seva gestió a gestors d’expedients digitals que tenen en les seves
instal·lacions informàtiques. En ambdós casos, estem davant d’eines de gestió
integral de l’ajuntament, on els procediments de despesa sols són una part del
que gestionen, i els documents comptables només constitueixen una part dels
expedients que tenen incidència en el pressupost de despesa.
Conseqüentment, sembla adient adaptar l’oferta de serveis vigents substituint
l’actual Gestió Digital de la Despesa per una línia de Suport en Procediments de
Despesa, àmbit on s’ha pogut aportar major valor afegit als ajuntaments durant la
vida de la Gestió Digital de la Despesa, però no sembla escaient mantenir una

Àrea de Presidència
Secretaria General

eina informàtica específica pel tractament dels documents comptables com feia
fins al moment l’esmentat servei ofert.
Altrament, s’ha observat un increment de peticions de suport en l’aspecte del
Control Intern derivat de l’aplicació del Reial Decret 424/2017, pel que sembla
adient obrir un segon Suport en Control Intern.
Ambdues noves línies de suport s’haurien de concretar en la definició de models
de gestió, accions formatives, models de documents i assistència telefònica per
resoldre dubtes d’aplicació. L’objectiu és facilitar a cada entitat la millora en els
procediments de despesa i el control intern deixant que sigui cada entitat qui les
ajusti a les seves singularitats específiques. No sembla adequat per aquests
àmbits fer actuacions de consultoria específica per una entitat, ja que suposaria
uns requeriments de recursos molt superiors als previstos.
9.

Com a conseqüència de la substitució del servei de Gestió Digital de la Despesa
pel servei de Suport en Procediments de Despesa, les entitats que utilitzen
actualment la Gestió Digital de la Despesa gaudiran de dos anys per adequar els
seus procediments de despesa i deixar d’utilitzar el tractament dels documents
comptables amb la Gestió Digital de la Despesa.
Les peticions rebudes pendents d’atendre sobre Gestió Digital de Despesa seran
anul·lades, comunicant a les diferents entitats sol·licitants el canvi de serveis
registrats. Aquestes entitats tindran preferència en les actuacions formatives que
s’organitzaran per difondre els models de gestió recomanats.

10. El protocol vigent regula en els seus punts c.3 i c.6 els criteris de puntuacions per
ordenar l’atenció de les peticions referides a la Gestió Digital de la Despesa i a la
realització d’inventari de béns. Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment,
es constata, per una banda, que en el punt c.3 ja no són necessaris aquests
criteris i es substitueixen per la forma de tramitar les sol·licituds del nou servei de
Suport en Control Intern i Procediments de Despesa, i, per altra banda, que donat
el nivell de demanda d’elaboració d’inventaris dels dos darrers exercicis, aquests
criteris tampoc es consideren imprescindibles en el punt c.6 per atendre aquestes
peticions. Així doncs, conseqüentment, es considera adient suprimir aquests
criteris d’ordenació del protocol vigent.
11. Dins dels canvis aportats pel RD 424/2017 figura el tractament del Control
Financer, que quan és aplicat a la pròpia entitat local, i no a les entitats
dependents, recau sobre l’Interventor municipal via el Control Permanent. Aquest
fet comporta que la realització de l’actual Informe Economicofinancer, previst al
punt 1.10 de l’apartat b) del Protocol del conveni ASGEL, podria considerar-se una
intromissió dins de les competències de l’Interventor municipal, fet que motiva que
es faci un ajust en aquesta actuació per evitar aquesta situació.
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Fonaments de dret
1.

D’acord amb els articles 36.1.b) de la Llei 7/1985, de de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL), i 91.2 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, la
Diputació de Barcelona té assignades les competències d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En aquest sentit, en el marc de les
competències de les diputacions provincials, l’incís f) de l’esmentat article 36.1 de
la LRBRL fa referència a l’assistència en la gestió financera als municipis, i l’incís
h) d’aquest mateix article fa esment al seguiment del cost efectiu dels serveis
prestats pels municipis.

2.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i el
Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local, contenen disposicions referents,
respectivament, als expedients de contractació (art. 116 a 120 LCSP) i a la funció
interventora i el control financer dels ens locals (títols II i III RD 424/2017), àmbits
materials aquests, en els quals els serveis inclosos en el Protocol del Conveni
ASGEL tenen una incidència rellevant.

3.

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per a l’aprovació de convenis tipus en la Junta de Govern, en virtut del que
disposa l’apartat I.4.b.1) del Decret núm. 8836/19 de 17 de juliol de 2019, pel qual
s’aprova la delegació de competències de la Presidència a favor de la Junta de
Govern (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019). Donat que el Protocol és un
instrument complementari del conveni tipus, la Junta de Govern és la competent
per a l’aprovació de les modificacions que es produeixin en aquest.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del protocol complementari al conveni tipus sobre
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), per
adaptar el seu contingut a les novetats especificades anteriorment, i que, a part de
diverses correccions formals en el seu redactat, l’afecta en el seu contingut material de
la següent manera:
 Apartat b) Serveis d’assistència prestats
o Punt 1.8: es modifica el títol i s’elimina el servei de suport en la Gestió Digital
de la Despesa i es substitueix pel suport en Control Intern i Procediments de
Despesa.
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o Punt 1.10. La realització d’informes econòmics i financers: a la part referent
a l’informe economicofinancer s’afegeix el següent paràgraf:
“Donat que aquesta actuació entra dins de les funcions de control financer de
l’interventor municipal, la mateixa es realitza de forma coordinada amb el responsable
de la intervenció de l’entitat que ho sol·licita.”

o Punt 2. Trets específics de les actuacions de consultoria: s’elimina la
referència a la implantació del punt b.1.8
 Apartat c) Tramitació de les sol·licituds
o Punt 3: es modifica títol i s’elimina la forma de tramitar les sol·licituds al
servei de Gestió Digital de la despesa i es substitueix per la forma de
tramitar les sol·licituds al servei de suport en Control Intern i Procediments
de Despesa.
o Punt 5. Estudis econòmics i financers:
S’eliminen els següents paràgrafs:
“Per realitzar-se l’actuació caldrà haver liquidat l’exercici anterior al de la data d’inici de
l’actuació.
“Quan per raons tècniques no sigui possible iniciar l’actuació dins de la vigència de la
convocatòria, podrà ser ajornada a la convocatòria següent. Quan una petició no s’hagi
pogut atendre durant dos exercicis consecutius per no disposar-se del tancament a 30
de setembre, la petició restarà anul·lada d’ofici.”

S’afegeixen els següents paràgrafs:
“Les actuacions de cada convocatòria se centraran o partiran de l’exercici liquidat de
l’any en que s’ha obert la convocatòria.”
“A la petició caldrà adjuntar l’informe de l’interventor que acompanya l’aprovació de
liquidació de l’exercici base de la convocatòria. Cas de no deduir-se d’aquest informe la
necessitat de l’actuació, caldrà acompanyar-lo, a més, d’un escrit signat pel titular de la
intervenció motivant la necessitat de l’actuació sol·licitada.”

o Punt 6. Elaboració d’inventaris:
S’elimina el paràgraf:
“A la fi de cada trimestre natural totes les sol·licituds rebudes en aquest període seran
puntuades segons els mateixos paràmetres descrits en el punt c) (Tramitació de les
sol·licituds), apartat 3 (Gestió digital de la despesa), d’aquest protocol.”
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S’afegeix el paràgraf:
“L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció de la mateixa i el compliment dels
requeriments tècnics per a la seva elaboració.”

Segon.- APROVAR el text refós del Protocol del Conveni de l’assumpció de
l’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL), el qual queda redactat com es
transcriu a continuació:
“Protocol del Conveni de l’assumpció de l’Assistència a la Gestió Econòmica Local
(ASGEL)
a) Consideracions Generals
L’Assistència a la Gestió Econòmica Local (per acrònim ASGEL) té per objectiu contribuir a
la millora de la gestió econòmica de les entitats locals. Per això posa a disposició dels
Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Comarcals, Consorcis i altres entitats locals amb seu
a la província de Barcelona (en endavant, Ens Local) una sèrie de serveis que incideixen
especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer.
La prestació d’aquests serveis comporta, sovint, la utilització de dades, per part de la
Diputació de Barcelona, que són propietat de l’Ens Local que rep l’actuació de suport.
Aquestes dades estan en ocasions subjectes a la normativa de Protecció de Dades de
caràcter Personal, o són dades que tenen una rellevància per a l’Ens Local, fets que
motiven la seva protecció amb un tractament especialment confidencial.
El present protocol és complementari al Conveni ASGEL i regula el funcionament d’aquests
serveis, considerant aquells aspectes que per motius pràctics no s’inclouen en el conveni.
b) Serveis d’assistència prestats
1.

Serveis d’assistència als Ens o Organismes locals:

1.1 El suport a la gestió comptable
1.2 El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)
1.3 El suport a la gestió financera
1.4 El suport al tractament de l’inventari
1.5 El suport en matèria de subvencions
1.6 El suport en l’obtenció dels costos de serveis
1.7 El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA
1.8 El suport en control intern i procediments de despesa
1.9 El suport en l’obtenció del cost efectiu
1.10 La realització d’estudis econòmics i financers
1.11 La realització d’inventaris de béns
1.12 La formació i assessorament en matèria econòmica i financera
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1.1 El suport a la gestió comptable
El suport a la gestió comptable consisteix en l’assessorament i assistència en matèria
econòmica i comptable, per tal de generar una informació comptable el més acurada
possible, dins dels termes legalment establerts.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades al mateix.
1.2 El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)
El suport a la recepció de factures per mitjans electrònics permet la tramesa i facilita la
gestió de factures electròniques provinents de qualsevol dels proveïdors de l’Ens Local.
Aquest servei es regirà per les condicions de la prestació establertes en el conveni signat
entre el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona, vigent en cada moment.
1.3 El suport a la gestió financera
El suport a la gestió financera consisteix en l’assessorament i assistència en la contractació i
gestió dels passius financers.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades a aquest.
1.4 El suport al tractament de l’inventari
El suport a la gestió del tractament de l’inventari consisteix en l’assessorament i assistència
en la gestió dels actius econòmics, la seva correspondència amb l’immobilitzat comptable, i
la generació del compte patrimonial.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
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És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i l’assistència en aquest
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les
dades associades a aquest.
1.5 El suport en matèria de subvencions
El suport en matèria de subvencions consisteix en l’assessorament i assistència en la gestió
de les subvencions concedides per l’entitat, facilitant la seva tramitació, control i seguiment i
assolint la informació requerida per la Base Nacional de Subvencions en els formats adients.
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en la forma
d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades a
aquest.
1.6 El suport en l’obtenció dels costos dels serveis
El suport a l’obtenció del cost dels serveis consisteix en l’assessorament i assistència en el
tractament de les despeses i ingressos i en l’ús dels programaris, per tal d’obtenir el cost
dels serveis prestats, d’acord amb la normativa vigent que determina la informació a
incorporar a la Memòria Comptable.
En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca
instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades a aquest.
1.7 El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA
El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA consisteix en l’assessorament i
assistència en el tractament de les despeses i ingressos subjectes a IVA i en el l’ús dels
programaris, per tal de generar la informació adequada sobre l’IVA suportat i repercutit,
d’acord amb la normativa vigent que determina la informació a trametre pel SII.
En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca
instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
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És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades a aquest.
1.8 El suport en control intern i procediments de despesa
El suport en control intern i procediments de despesa, partint de la realitat que totes les
entitats ja disposen de gestors d’expedients corporatius, té com a objectiu la millora dels
procediments vinculats al pressupost de despesa, tot buscant que els diferents
responsables municipals actuïn com a gestors econòmics públics amb la màxima eficàcia i
eficiència.
De forma totalment complementaria a aquest primer objectiu, es busca també la millora del
Control Intern per part de les Intervencions municipals per assolir un segon objectiu bàsic:
que l’actuació pública s’ajusti a la legalitat vigent.
Als efectes avantdits, el suport és concretarà en eines informàtiques de consulta, manuals
operatius i documents tipus que es difondran per mitjà d’accions formatives presencials i
online. No obstant això, tenint en compte que serà necessari que les diferents entitats
adeqüin aquests materials a les seves singularitats, es disposarà d’un telèfon d’assistència
on es podran resoldre els dubtes d’aplicació dels models o de casos concrets de tractament
singular.
1.9 El suport en l’obtenció del cost efectiu
El suport a l’obtenció del cost efectiu consisteix en l’assessorament i assistència en el
tractament de les despeses associades al servei públic i ús dels programaris, per tal
d’obtenir el cost efectiu, d’acord amb la normativa vigent.
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca instal·lats als
servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades a aquest.
1.10 La realització d’informes econòmics i financers
La realització d’estudis econòmics i financers són actuacions puntuals i concretes sobre les
dades de l’Ens Local o entitats de la seva dependència. Aquestes actuacions es regulen per
uns requeriments de col·laboració amb l’Ens Local sol·licitant, que són lliurats en iniciar-se
l’actuació. Dins d’aquest servei es contemplen:
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Informe economicofinancer.
És un estudi referit al darrer exercici tancat i aprovat, orientat a valorar tècnicament la
situació econòmica i financera de l’Ens Local, en què es proposen possibles
ajustaments als estats aprovats, per tal d’assolir una millora en l’aplicació de la
normativa comptable de l’Ens Local.
Donat que aquesta actuació entra dins de les funcions de control financer de
l’interventor municipal, es realitza de forma coordinada amb el responsable de la
intervenció de l’entitat que ho sol·licita.



Informe de pla de viabilitat econòmica.
És un estudi ajustat a la normativa vigent, consistent en la proposta de mesures
orientades a sanejar les finances de l’Ens Local i a mantenir els equilibris financers
necessaris per assegurar la viabilitat econòmica a llarg termini.
Si és necessari, l’estudi s’adapta per fer la funció d'un Pla Econòmic i Financer o d'un
Pla de Sanejament, segons els casos, i s’orienta i assessora en la seva tramitació als
efectes de la tutela financera.

Per a la realització d’aquestes actuacions, cal disposar del tancament de l’exercici
corresponent a l’any anterior a l’actual.
1.11 L’elaboració d’inventari de béns
L’entitat local ha de poder dur una gestió i control dels seus béns disposant de l’oportú
inventari de béns i drets que, segons disposa la normativa vigent, ha de detallar de forma
individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat.
L’Inventari és, doncs, un estudi d’aflorament dels béns i drets, de qualsevol naturalesa, que
constitueixen el patrimoni de l’entitat, elaborat segons els criteris de gestió que regulen el
servei descrit en el punt 1.4, i buscant deixar a l’entitat en condicions d’iniciar l’ús d’aquest
servei.
1.12 La formació i assessorament en matèria econòmica i financera
Les actuacions de formació i assessorament es consideren complementàries a totes les
exposades, buscant assolir augmentar el nivell tècnic del personal de l’Ens Local, per tal de
millorar la seva gestió comptable, econòmica i financera, a més d’avançar en l’aprofitament
de les diferents actuacions que s’ofereixen. Aquestes actuacions estan dirigides
exclusivament a personal administratiu, tècnic i responsables polítics adscrits als Ens Locals
de l’Administració Local de la Província de Barcelona.
2.

Trets específics de les actuacions de consultoria

Les actuacions descrites en els punts 1.10 i 1.11 requereixen d’una col·laboració per part de
l’entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada l’actuació, i havent
transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, Diputació de
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Barcelona anul·larà l’actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l’entitat
sol·licitant no és l’adequat.
Quan en aquestes actuacions hi participin empreses externes, es facilitarà a l’Ens Local un
requeriment de col·laboració que permeti el compliment dels terminis d’execució previstos
en el contracte amb l’empresa col·laboradora, podent-se suspendre l’actuació en cas que la
manca de col·laboració de l’Ens Local impedeixi el compliment d’aquests terminis.
c) Tramitació de les sol·licituds
1.

Programari comptable i mòduls associats (punts 1.1 a 1.7)

Aquestes actuacions s’ofereixen als Ens Locals de la Província de Barcelona, llevat dels
Ajuntaments amb una xifra de població superior a 30.000 habitants. Quan un Ens Local
vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà fer la sol·licitud per mitjà de la Plataforma Municipal
de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’Alcalde-President. Un cop acceptada la
sol·licitud caldrà aprovar el Conveni ASGEL.
Pels Ens Locals que reuneixin els requisits per sol·licitar aquests serveis, el fet d’aprovar el
Conveni ASGEL amb la Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable.
Es prestaran amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona. No
obstant això, els Ens Locals podran renunciar-hi, havent d’instal·lar els programaris en els
equips informàtics de les seves seus. En aquesta modalitat, el manteniment i la salvaguarda
de dades associades serà a càrrec del propi Ens Local, i no seran d’aplicació els punts 3, 6 i
8 de l’apartat c) i els punts 1 a 10 de l’apartat d) d’aquest Protocol.
Quan l’Ens Local, havent aprovat el Conveni ASGEL, desitgi rebre suport en l’àmbit de
serveis previstos en els punts 1.2 a 1.7 de l’apartat b) anterior sols caldrà que l’Interventor, o
Secretari–Interventor, faci la sol·licitud per mitjà de la Plataforma Municipal de Tràmits de
Diputació de Barcelona. Un cop rebuda la petició, el conveni inclourà les noves actuacions
de suport, mentre l’Ens Local no notifiqui el contrari.
2.

Singularitats per la recepció de factures per via electrònica (punt 1.2)

Pel que respecta al servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT), l’Ens Local,
un cop efectuada la sol·licitud assenyalada al punt anterior, haurà de prendre l’acord
administratiu corresponent, d’acord amb el model tipus de resolució aprovat per la Diputació
de Barcelona, i trametre a aquesta la resolució conjuntament amb el justificant d’haver
enviat, a través de l’EACAT, el formulari d’adhesió requerit pel consorci AOC, per tal de
donar d’alta a l’Entitat sol·licitant d’aquest servei.
Posteriorment, i una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l’enllaç electrònic
corresponent, l’Ens Local es compromet a publicar aquest enllaç a la seva seu electrònica,
cap a la bústia de lliurament de factures del servei e.FACT, que garanteixi que qualsevol
empresa proveïdora pugui enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic.
3.

Control Intern i Procediments de despesa (punt 1.8)
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Aquesta actuació podrà ser sol·licitada pels Ens Locals de la demarcació territorial de la
Diputació de Barcelona que hagin signat el conveni ASGEL.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’AlcaldePresident.
Es prestarà amb les eines informàtiques i programaris instal·lats als servidors de Diputació
de Barcelona, no contemplant-se altres tipus d’instal·lació dels programaris en aquest cas.
4.

Cost efectiu (punt 1.9)

Aquesta actuació podrà ser sol·licitada per qualsevol Ens Local de la demarcació territorial
de la Diputació de Barcelona.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’AlcaldePresident. Per rebre aquesta actuació no serà requisit haver signat el present conveni. No
obstant això, la Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les
resultants de l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst en aquest
conveni. Tanmateix, la Diputació en podrà fer ús als efectes del que preveu l’article 36.1.h)
de la LRBRL.
Aquesta actuació es prestarà amb els programaris instal·lats als servidors de la Diputació de
Barcelona, no contemplant-se altres tipus d’instal·lació dels programaris en aquest cas.
5.

Estudis econòmics i financers (punt 1.10)

Els Informes Economicofinancers podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. No obstant això, queda limitat a una
actuació per entitat i legislatura, llevat que existeixin raons de gestió extraordinàries,
singulars o de gravetat que justifiquin una segona actuació. En qualsevol cas l’abast de
l’actuació sempre es limita al darrer exercici liquidat i no inclou els ens dependents.
Els Plans de Viabilitat Econòmica podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. En aquest cas l’abast de l’actuació
sempre serà el grup municipal consolidable als efectes dels controls d’estabilitat, parteix del
darrer exercici liquidat i comprèn l’exercici corrent més 1, 3 o 5 exercicis futurs.
Per a aquestes actuacions s’obriran convocatòries anuals cada 1 d’octubre de l’any
precedent fins a 30 de setembre de l’exercici corresponent. Les actuacions de cada
convocatòria se centraran o partiran de l’exercici liquidat de l’any en que s’ha obert la
convocatòria.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar una petició per via
telemàtica de la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona, signada per
l’Alcalde-President, en la convocatòria oberta en el moment de la petició.
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A la petició caldrà adjuntar l’informe de l’interventor que acompanya l’aprovació de liquidació
de l’exercici base de la convocatòria. Cas de no deduir-se d’aquest informe la necessitat de
l’actuació, caldrà acompanyar-lo, a més, d’un escrit signat pel titular de la intervenció
motivant la necessitat de l’actuació sol·licitada.
L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció de la mateixa i el compliment dels
requeriments tècnics per la seva elaboració. Tanmateix, es podrà donar prioritat a les
entitats amb una situació econòmica deteriorada.
6.

Elaboració d’inventaris (punt 1.11)

Aquesta actuació queda circumscrita a Ajuntaments de fins a 5.000 habitants amb Conveni
ASGEL aprovat que utilitzin el programari comptable en xarxa, i queda limitada a una sola
actuació per entitat.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de
la Plataforma Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona, signada per l’AlcaldePresident.
La Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les resultants de
l’actuació, el tractament adequat a la confidencialitat i la protecció de dades de caràcter
personal previst en aquest conveni.
L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció d’aquesta i el compliment dels
requeriments tècnics per a la seva elaboració.
7.

Formació i assessorament en matèria econòmica i financera (punt 1.12)

Aquestes actuacions podran ser sol·licitades per qualsevol Ens Local de la demarcació
territorial de la Diputació de Barcelona.
El personal d’aquestes entitats interessat en les actuacions avantdites hauran d’efectuar la
inscripció a les diferents actuacions que comprenen l’oferta formativa anual per mitjà de la
plataforma GESTFORMA de la Diputació de Barcelona.
8.

Gestió d’usuaris dels programaris de l’ASGEL

Per a la realització de les actuacions lligades a la utilització de programaris informàtics, la
Diputació de Barcelona facilitarà els accessos necessaris a l’Ens Local al/s programari/s
adient/s, que compren/en mòduls i funcionalitats específiques per a la realització de les
tasques incloses en aquestes.
Les peticions d’alta i modificació d’usuaris es realitzarà per l’aplicació de gestió d’usuaris
SVUS, d’acord amb la regulació de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius de la Diputació de Barcelona.
d) Obligacions inherents a la prestació dels serveis
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1.

Correspon a l’Ens Local la introducció de les dades necessàries per la gestió adequada
de cada àmbit, on rep l’assistència.

2.

Correspon a la Diputació de Barcelona l’assistència i assessorament en el tractament
de les dades, assegurar la seva salvaguarda, coherència i facilitar els processos
necessaris per al correcte tractament i obtenció dels estats necessaris per la gestió de
l’Ens Local.

3.

Correspon a l’Ens Local la realització del tancament de l’exercici comptable. És
responsabilitat de l’Ens Local la informació continguda al sistema en el moment del
tancament, i que generarà els estats comptables anuals. Un cop realitzat el tancament,
no es podran anul·lar ni modificar les dades que configuren els estats anuals.

4.

Correspon a la Diputació de Barcelona assegurar, especialment en el tancament, la
coherència de dades i, per tant, la consistència dels estats anuals obtinguts. La
Diputació de Barcelona, facilitarà a l’Ens Local, de forma prèvia a la realització del
tancament, un estat resum de les dades econòmiques i financeres més rellevants per
tal de facilitar-li la seva tasca.

5.

Si l’Ens Local procedeix a realitzar el tancament d’un exercici comptable sense previ
avís als equips de suport de la Diputació de Barcelona, aquesta restarà alliberada de
les obligacions expressades en el punt anterior.

6.

La Diputació de Barcelona realitzarà còpies de seguretat periòdiques de les bases de
dades per garantir-ne la integritat. La comesa d’aquestes còpies no podrà ser en cap
moment una salvaguarda contra errors d’operatòria o d’enregistrament de les dades.

7.

A partir del 30 de setembre de cada exercici, es procedirà a renovar les bases de
dades que estan a disposició de l’Ens Local, si aquest ha realitzat, abans d’aquesta
data, el tancament de l’exercici anterior a l’any en curs.

8.

Quan l’Ens Local realitzi el tancament comptable d’un exercici amb data posterior al 30
de setembre de l’any següent, la renovació de bases de dades es realitzarà a final de
trimestre on ha realitzat el tancament.

9.

S’entén per renovació de bases de dades, la instal·lació de l’exercici “n+2”, en la xarxa
telemàtica, per tal de poder elaborar el pressupost per part de l’Ens Local.

10. La Diputació de Barcelona facilitarà a l’Ens Local, en la fase prèvia al tancament, la
conciliació entre la comptabilitat i la informació continguda en les eines de suport a la
gestió financera i al tractament comptable de l’inventari, si l’Ens Local ha optat per
rebre suport en aquests àmbits. Quan això no sigui possible, per manca de
col·laboració de l’Ens Local, la Diputació de Barcelona restarà facultada a retirar-li el
suport i els accessos per via telemàtica als programaris d’aquests àmbits.
11. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de decidir, en tot moment, quines són
les millors eines i programaris a utilitzar per la realització de les diferents actuacions
incloses en l’ASGEL, podent modificar-se o substituir-se qualsevol d’elles en tot
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moment, sense més limitació que la de facilitar formació adequada als usuaris, en el
cas dels programaris que són d’accés per part del personal de l’Ens Local.
12. La Diputació de Barcelona comunicarà anualment, de la forma que resulti escaient,
l’oferta formativa de l’ASGEL, als efectes que els Ens Locals puguin fer una previsió de
llurs recursos amb l’anticipació suficient.
e) Modificacions del protocol
Les modificacions del present protocol es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”

Tercer.- PUBLICAR el text refós del Protocol del Conveni de l’assumpció de
l’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL) al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar-se per
assabentat de l’adjudicació de la contractació dels Serveis de
Telecomunicacions de la Diputació de Barcelona, en virtut del Conveni signat en
data 6 de juliol de 2017 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret,
per a la contractació centralitzada dels serveis de comunicacions fixes de veu i
dades (Lot1) i dels serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (Lot 2), i
aprovar les actuacions derivades d’aquesta contractació (Exp. núm.
2018/0001242).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“
I. Antecedents
1. Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, com a mitjà bàsic per al
funcionament de l’administració, tot optimitzant-ne l’ús i minimitzant-ne la despesa.
Les xarxes de comunicacions de dades de la Diputació comprenen la totalitat de línies
físiques o d’enllaços ràdio de comunicació de dades emprats per prestar els serveis
que li són propis, tant al personal corporatiu com al municipal o a la ciutadania que en
fa ús.
S’hi diferencien els àmbits següents:
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 Àmbit corporatiu intern. Configura el suport al funcionament regular de la
Diputació, com a ens local, amb les seves seus i serveis. Inclou les xarxes
telemàtiques de Parcs Naturals (XPN) i de Vies Locals (XVL).
 Àmbit municipal. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a xarxa
de municipis. Inclou els serveis de la Xarxa Estesa als Municipis (XEM) i la Xarxa
de Biblioteques (XB).
2. Des de l’any 2004, el Consorci LOCALRET promou la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, per als ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de
fomentar les tecnologies de la informació, d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i de potenciar l’estalvi de costos en els serveis esmentats, l’eficiència
administrativa i el suport tècnic als ens locals. El Consorci LOCALRET agrupa més de
800 municipis de tot Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes, les
diputacions i els consells comarcals. La seva finalitat, entre d’altres, és donar suport
tècnic en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor amb
els operadors del sector i també, promoure i coordinar accions que faciliten als ens
consorciats reduir la despesa en serveis de telecomunicacions, així com millorar les
condicions tècniques en la prestació d’aquests serveis.
3. Fruit d’aquesta voluntat comuna, el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la
corporació en data 31.01.2013 (A-10/2013), l’objecte del qual era l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals es va portar a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de
gestió de procediments, com econòmic.
4. Per Decret núm. 2014/06, de 27 de març de 2014, la Presidència del Consorci
LOCALRET, va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de “l’Acord Marc
d’Homologació de la contractació dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al procés de compra
agregada”, i que es van formalitzar mitjançant els contractes que es detallen a
continuació:
LOT 1- Serveis de comunicacions de veu fixa, formalitzat amb VODAFONE
ESPAÑA SAU, en data 22 de juliol de 2014.
LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, formalitzat amb l’empresa
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014.
LOT 3- Serveis de dades i d’accés a internet, formalitzat amb l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014.
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5. En data 12 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió ordinària, aprovà, per delegació del Ple, el dictamen pel qual es proposa
autoritzar al consorci LOCALRET la tramitació de la pròrroga dels contractes derivats
de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació dels Serveis de Telecomunicació
(veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària,
per a dur a terme la pròrroga dels contractes, per un període de dos anys més, a
contar des del 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix
any per al LOT 1.
6. En data 6 de juliol de 2017, el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un nou conveni de col·laboració, aprovat per la Junta de Govern de data
8 de juny de 2017 (A 259/17), l’objecte del qual és l’establiment de les bases i
condicions mitjançant les quals es portarà a terme una nova contractació centralitzada
dels Serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens locals de la
demarcació que s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de licitació corresponent,
a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
7. Per decret de data 4 de gener de 2018 (A 16/18), la Diputació de Barcelona dona
trasllat al Consorci LOCALRET de la proposta de requeriments de la Diputació de
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària que cal incloure en la licitació dels
serveis de telecomunicació, així com de la designació dels dos vocals per participar en
la mesa de contractació del procés de licitació dels serveis objecte del conveni.
8. Per acord del Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, de 20 de febrer de
2018, es va aprovar l’expedient i l’inici de la tramitació del procediment de contractació
del contracte de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions per a la Diputació
de Barcelona i el seu sector públic, Consorci LOCALRET, ajuntaments, consells
comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la
demarcació de Barcelona”, amb una durada de 48 mesos comptats des del primer dia
del mes natural següent a la formalització del contracte, o des de la data que s’indiqui
en el document de formalització, prorrogables fins a un màxim de 24 mesos més, i
amb un pressupost base de licitació de trenta-vuit milions vuit-cents tres mil dos-cents
vuitanta-set euros amb seixanta-dos cèntims (38.803.287,62 €), exclòs l’IVA,
desglossat: Lot 1 - Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, 32.413.376, 90 €,
exclòs l’IVA; lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, 6.389.910,72 €,
exclòs l’IVA (Exp. 2018/001).
9. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 de febrer de
2018, va aprovar un dictamen (A 34/18), la part dispositiva del qual és la següent:
“Primer.- APROVAR la proposta de contractació dels Serveis de Telecomunicacions de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions contingudes en el conveni signat en
data 6 de juliol de 2017 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la
contractació centralitzada dels serveis següents:
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 LOT 1.- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb un import total per a
quatre anys de 16.425.786,42 €, IVA exclòs.
 LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, amb un import total per a
quatre anys d’1.008.837,00 €, IVA exclòs.
Segon.- RESTAR ASSABENTAT i DONAR CONFORMITAT a la Proposta de Plec de
Clàusules Administratives i de Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la present
contractació.
Tercer- AUTORITZAR la despesa pluriennal de 21.095.894,34 €, IVA inclòs, derivada
d’aquesta contractació, que s’ha de fer efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart- NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret.”

10. En data 19 de març de 2018, l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU va interposar
recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (TCCSP) contra l’anunci de licitació de l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques
(PPT) que regeixen el contracte esmentat. El TCCSP, mitjançant Resolució núm.
17/2018, de 27 de març, va acordar suspendre el procediment de contractació, d’acord
amb el que estableixen els articles 43 i 46.3 del TRLCSP.
11. Per decret de la Presidència núm. 2018/07, de data 16 d’abril, del Consorci
LOCALRET, es va acordar rectificar els errors detectats en els plecs i els seus
annexos, així com facilitar informació addicional, ampliant, conseqüentment, el termini
per a la presentació de proposicions en 60 dies, comptats des de la data d’enviament
de l’anunci rectificatiu al DOUE; advertint, tanmateix, que el procediment de
contractació va restar suspès fins que el TCCSP dictés la corresponent resolució.
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12. En data 7 de maig de 2018, per Decret de Presidència núm. 2018/08, el Consorci
LOCALRET va aprovar la següent resolució:
“PRIMER.- Disposar que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU continuï prestant els serveis
de comunicacions de veu fixa (Lot 1 del contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de
telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la Diputació de Barcelona, els seus
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona,
adherits al procés de contractació agregada”), fins que el nou adjudicatari es faci càrrec
efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació
definitiva.
SEGON.- Disposar que l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU i l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU continuïn prestant, respectivament, els serveis de
comunicacions mòbils de veu i dades i de dades i accés a Internet (Lots 2 i 3 del contracte
derivat de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals
de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada), fins que el
nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada
finalitzada la seva implantació definitiva. “

13. En data 11 de juliol de 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va
dictar la resolució 127/2018, que resol el recurs especial en matèria de contractació
interposat per VODAFONE ESPAÑA SA. L’esmentada resolució estima parcialment el
recurs interposat, només en relació a la dicció del punt primer de la clàusula 6.2.3.3.1
del Plec de Prescripcions Tècniques, i desestima el recurs pel que fa a la resta de
pretensions del recurrent, basades principalment en la suposada infracció dels
principis de neutralitat tecnològica i la lliura concurrència.
14. En data 27 de juliol de 2018, un cop aixecada la suspensió del procediment de
contractació, es va procedir a rectificar els plecs i a publicar els anuncis i
documentació corresponent, en el perfil del contractant del Consorci Localret. La data
final per a la presentació de les ofertes es va establir en el dia 22 d’octubre de 2018.
15. La necessitat de mantenir la prestació dels serveis de telecomunicacions de la
Diputació de Barcelona més enllà de la data del 31 de desembre de 2018, data que es
va establir, per Decret núm. 4858/2018 de data 22 de maig de 2018, ratificat per la
Junta de Govern de 31 de maig de 2018, com a límit de la previsió econòmica feta, de
cara a l’adjudicació de la nova contractació, posada en relació amb el fet que la
propera Junta de Govern de la Diputació de Barcelona no tindria lloc fins el 31 de
gener de 2019, va determinar la necessitat de dictar amb caràcter d’urgència una
resolució que garantís que el servei no quedés desatès en cap moment fins a
l’adjudicació dels nous contractes.
II. Adjudicació per LOCALRET
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En data 9 d’abril de 2019, per Decret de Presidència núm. 2019/12, el Consorci
Localret va adjudicar el contracte de serveis de telecomunicacions per a la Diputació
de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els ajuntaments, els consells
comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació
de Barcelona, per un període de 48 mesos, prorrogables fins un màxim de 24 mesos,
en els termes següents:
Lot 1- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, adjudicat per un import global
de 21.083.946,87 €, IVA exclòs, adjudicat a VODAFONE ESPAÑA SAU
.
Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, adjudicat per un import
global de 4.154.812,74 €, IVA exclòs, adjudicat a VODAFONE ESPAÑA SAU.
III. Repercussió a la Diputació de Barcelona
A) Imports estimats corresponents a la DIBA
D’acord amb els preus unitaris oferts per l’adjudicatari que es consignen a la part
dispositiva d’aquest dictamen, i de conformitat amb els càlculs efectuats per la Direcció
de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, l’import estimat per a la Diputació
de Barcelona queda fixat de la manera següent:
LOT 1 - Serveis de comunicacions fixes de veu i dades
Total mensual (IVA exclòs): 210.853,55 €
Total anual (IVA exclòs):
2.530.242,55 €
Total 4 anys (IVA exclòs): 10.120.970,19 €
LOT 2 - Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades
Total mensual (IVA exclòs):
Total anual (IVA exclòs):
Total 4 anys (IVA exclòs):

15.256,89 €
183.082,62 €
732.330,48 €

B) Formalització i efectes respecte de les actuals contractacions
Lot 1- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades
En data 3 de maig de 2019 l’empresa TELEFÓNICA ESPAÑA SAU, va interposar
recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Recursos
Contractuals contra l’adjudicació per part de Localret del Lot 1 Serveis de
comunicacions fixes de veu i dades, i d’acord amb el que disposa l’article 53 de la
LCSP, va quedar en suspens la tramitació del procediment
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En data 16 d’octubre de 2019 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va
dictar la resolució 322//2019, desestimant recurs interposat per TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU.
En data 30 d’octubre de 2019 es va formalitzar el contracte, amb efectes 1 de
novembre de 2019, relatiu al Lot 1 Serveis de comunicacions fixes de veu i dades amb
VODAFONE ESPAÑA SAU. El desplegament del nou contracte s’ha iniciat en aquest
mes de novembre, per tant, el canvi d’operador actual al derivat de l’esmentat
contracte es produirà de forma progressiva, tot garantint la continuïtat del servei.
El termini fixat en el plec de prescripcions tècniques (cl. 6.4.1) per realitzar el
desplegament és de dotze mesos, per tant s’ha de procedir a autoritzar la despesa
derivada del contracte anterior (exp. núm. 2013/0000211), en haver-se iniciat en
aquest mes de novembre la prestació del servei per part del nou adjudicatari i haver-se
de procedir al necessari període de coexistència entre contractista entrant i sortint
durant la fase de desplegament fixada en el plec de prescripcions tècniques abans
esmentat, fins el 31 d’octubre de 2020, data en què es preveu que conclogui el
desplegament total del nou contracte, segons informe emès pel Director de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatiu de data 15 de novembre, el qual figura a
l’expedient.
L’acord de Junta de Govern núm. 21, de data 31 de gener de 2019, que ratificava el
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (núm. reg. 14613/2018), a
l’apartat primer de la part resolutiva va establir la previsió de despesa del Lot 1Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa i Lot 3- Serveis de dades i
d’accés a internet de l’expedient número 2013/0000211, per un import de
3.865.015.18 € (IVA inclòs), distribuït a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
Lot
1

3

Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22200
G/14200/92600/22203
G/14200/49100/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/17230/22203
Total Lot 3
TOTAL LOT1 +LOT3

2019
900.081,20 €
248.220,57 €
1.116.979,23 €
1.089.138,15 €
54.710,42 €
2.509.048,37 €
3.409.129,57 €

2020
47.654,00 €
35.693,49 €
163.674,86 €
203.783,27 €
5.079,99 €
408.231,61 €
455.885,61 €

Total
947.735,20 €
283.914,06 €
1.280.654,09 €
1.292.921,42 €
59.790,41 €
2.917.279,98 €
3.865.015,18 €

L’estimació actualitzada, d’acord amb els càlculs detallats en l’informe esmentat,
suposa un increment de 2.196.218,80 € respecte la quantitat autoritzada a en l’acord
de la Junta de Govern abans indicat. Aquest increment de la despesa, anirà a càrrec
de les aplicacions pressupostàries següents:
Lot

Aplicació pressupostària

2019

2020

Total
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Lot
1

3

Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22200
G/14200/92600/22203
G/14200/49100/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/17230/22203
Total Lot 3
TOTAL LOT1 +LOT3

2019
44.189,52 €
23.493,90 €
63.136,05 €
80.698,89 €
30,75 €
167.359,59 €
211.549,11 €

2020
474.248,14 €
153.098,42 €
643.255,14 €
684.400,84 €
29.667,15 €
1.510.421,55 €
1.984.669,69 €

Total
518.437,66 €
176.592,32 €
706.391,19 €
765.099,73 €
29.697,90 €
1.677.781,14 €
2.196.218,80 €

Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades
En data 27 de maig de 2019 es va formalitzar el contracte, amb efectes 1 de juny de
2019, relatiu al Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb
VODAFONE ESPAÑA SAU. El desplegament del nou contracte es va iniciar durant el
mes de juny, per tant, el canvi d’operador actual al derivat de l’esmentat contracte es
produirà de forma progressiva, tot garantint la continuïtat del servei.
El termini fixat en el plec de prescripcions tècniques (cl.7.4.2.2) per realitzar el
desplegament és de sis mesos. No obstant això, atès que durant el mes d’agost no
s’han pogut realitzar les substitucions dels dispositius inicialment previstes, s’ha de
procedir a autoritzar la despesa derivada del contracte anterior (exp. núm.
2013/0000211), en perllongar-se el període de desplegament inicialment previst, fins el
31 de desembre de 2019, data en què es preveu que conclogui el desplegament total
del nou contracte, segons informe emès pel Director de Serveis de Tecnologies i
Sistemes Corporatiu de data 15 de novembre, el qual figura a l’expedient.
L’acord de Junta de Govern núm. 21, de data 31 de gener de 2019, que ratificava el
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (núm. reg. 14613/2018), a
l’apartat primer de la part resolutiva va establir la previsió de despesa del Lot 2Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (exp. núm. 2013/0000211),
corresponent al període d’1 de gener de 2019 a 30 de setembre de 2019, per un
import de 152.390,99 € (IVA inclòs).
El desplegament dels serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (lot 2) del nou
contracte (exp. núm. 2018/0001242), es preveu que finalitzi el 31 de desembre de
2019. Per tant, d’acord amb els càlculs detallats l’informe esmentat, s’hauria
d’incrementar l’import autoritzat en 78.931,55 € en l’acord de la Junta de Govern abans
indicat.
Aquest increment de la despesa, anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent:
Lot

Aplicació pressupostària 1 de gener a 31 de desembre de 2019

2

G/14200/92600/22200

78.931,55 €
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El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 23 de juliol de 2019, va acordar
delegar en la Junta de Govern, entre altres, la competència per adjudicar tot tipus de
contractes administratius, sempre que el seu valor estimat excedeixi de 6.000.000
d’euros sempre que no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o la seva
durada sigui superior a 4 anys (acord 92/2019, publicat al BOPB de 26 de juliol de
2019). Sobre la base de l’atribució d’aquesta competència es considera oportú donar
compte a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, atesos els efectes que se’n
deriven per a aquesta corporació, de l’adjudicació dels lots 1 i 2 de referència per part
de LOCALRET, i tot això en el marc de la contractació centralitzada efectuada per
aquest Consorci i que té per destinataris, entre altres entitats, a la Diputació de
Barcelona i el seu sector públic.
En virtut de tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l’adopció del següents
ACORDS
Primer.-DONAR-SE PER ASSABENTAT de:
L’adjudicació aprovada per Decret núm.2019/12 de data 9 d’abril de 2019, de la
presidència del Consorci LOCALRET, del contracte de serveis de telecomunicacions
per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els
ajuntaments, consells comarcals i altres ens adherits al procés de contractació
agregada de la demarcació de Barcelona, per un període de 48 mesos, prorrogables
fins un màxim de 24 mesos més, en els termes següents:
 LOT 1- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb un import global
quadriennal de 21.083.946,87 €, IVA inclòs, adjudicat a VODAFONE ESPAÑA
SAU, amb contracte formalitzat en data 30 d’octubre de 2019 amb efectes d’1 de
novembre de 2019.
 LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, amb un import global
quadriennal de 4.154.812,74 €, IVA exclòs, adjudicat a VODAFONE ESPAÑA
SAU, amb contracte formalitzat en data 27 de maig de 2019, amb efectes 1 de
juny de 2019.
Els imports estimats d’adjudicació pel que fa a la Diputació de Barcelona, d’acord amb
els càlculs formulats per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
són els que tot seguit s’indiquen:
 LOT 1- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb un import total
quadriennal de 12.246.373,91 € (IVA inclòs).
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 LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, amb un import total
quadriennal de 886.119,88 € (IVA inclòs).
Tot seguit es detallen els preus unitaris d’adjudicació, corresponents a cadascun dels
lots, els quals han servit de base per als càlculs indicats en els paràgrafs precedents:
LOT 1- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades:
Identificador

Codi servei - Quotes de veu fixa

Preu unitari
(€/mes)
13,10 €

QTA-108

Accés Bàsic XDSI (BRI) amb Terminal

QTA-116
QTA-117

Línia individual amb terminal
Línia individual sense terminal

QTA-130
QTA-131

Tarifa plana de veu fixa extensions central en xarxa
Tarifa plana per línies no integrades DiBa/ORGT

4,00 €
5,00 €

QTA-139

Servei de fax sobre la xarxa de l'operador

6,00 €

QTA-142
QTA-143
QTA-144
QTA-145
QTA-146

Extensió en xarxa analògica (sense terminal)
Extensió en xarxa IP avançat
Extensió en xarxa IP bàsic
Extensió en xarxa IP mitjà
Extensió en xarxa analògica

3,00 €
8,00 €
5,00 €
6,00 €
3,00 €

Identificador
VPN-153
VPN-154
VPN-175
VPN-178
VPN-179
VPN-181
VPN-182
VPN-183
VPN-184
VPN-185
VPN-186
INT-187
INT-190
INT-193
INT-195
RST-201
RST-202

Codi servei - Quotes de dades i accés a Internet
Accés a xarxa multiservei - VPN
nPAC_100SVPN
nPAC_100SVPN + Sw 24x
Accés amb cabal inclòs a xarxa multiservei - VPN IP
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100 % dades
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100 % dades amb
Sw 24x
Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 100% dades
Accés VPN IP sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons
disponibilitat)
nPAC_100VPN
nPAC_100VPN + Sw 24x
nPAC_R100
nPAC_RRàdio
nPAC_R100S
Accés amb cabal inclòs a Internet descentralitzat
GPON / xDSL de baixa velocitat
GPON d'alta velocitat
Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat)
nPAC_300ID
Resta de serveis
Housing XORGT
Anell:Fibra 1G/1G G-100%

11,00 €
9,90 €

Preu unitari
(€/mes)
256,30 €
270,10 €
20,30 €
20,30 €
80,00 €
20,00 €
256,30 €
270,10 €
256,30 €
20,00 €
256,30 €
20,30 €
80,00 €
20,00 €
353,80 €
1.599,30 €
1.484,10 €
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Identificador
RST-203
RST-204
RST-205
RST-206
RST-207
RST-212
RST-213
RST-214

Codi servei - Quotes de dades i accés a Internet
Anell:Fibra 10G/10G G-100%
DWDM:Fibra 4G+10G G-100%
DWDM:Fibra 8G+10G G-100%
IC + Seg Perimetral backup
IC + Seg Perimetral pral
Ampliació ports Switch 24x PoE
Ampliació ports Switch 48x PoE
Ampliació ports Switch 72x PoE

Identificador
XL-Accès Core27
XL-Accès Core28
XL-Accès Core29
XL-Accès10
XL-Accès11
XL-Accès12
XL-Accès13
XL-Accès14
XL-Accès15
XL-Accès16
XL-Accès17
XL-Accès18
XL-Accès19
XL-Accès20
XL-Accès21
XL-Accès22
XL-Core30
XL-Core31
XL-Core32
XL-Core33
XL-Distrib34
XL-Distrib35
XL-Distrib36
XL-Distrib37
XL-Distrib38
XL-Gestió39
XL-Gestió40
XL-Gestió41
XL-Gestió42
XL-Gestió43
XL-Gestió44
XL-Gestió45
XL-Gestió46
XL-Gestió47
XL-Gestió48
XL-Mòdul 49
XL-Mòdul 50
XL-Mòdul 51
XL-Mòdul 52

Codi servei - Xarxa local DiBa
XL-Accés Core27
XL-Accés Core28
XL-Accés Core29
XL-Accés10
XL-Accés11
XL-Accés12
XL-Accés13
XL-Accés14
XL-Accés15
XL-Accés16
XL-Accés17
XL-Accés18
XL-Accés19
XL-Accés20
XL-Accés21
XL-Accés22
XL-Core30
XL-Core31
XL-Core32
XL-Core33
XL-Distrib34
XL-Distrib35
XL-Distrib36
XL-Distrib37
XL-Distrib38
XL-Gestió39
XL-Gestió40
XL-Gestió41
XL-Gestió42
XL-Gestió43
XL-Gestió44
XL-Gestió45
XL-Gestió46
XL-Gestió47
XL-Gestió48
XL-Mòdul 49
XL-Mòdul 50
XL-Mòdul 51
XL-Mòdul 52

Preu unitari
(€/mes)
1.768,60 €
2.068,60 €
2.068,60 €
1.958,50 €
1.958,50 €
9,40 €
18,70 €
28,10 €
Preu unitari
(€/mes)
117,90 €
140,30 €
161,50 €
7,70 €
40,70 €
6,50 €
19,60 €
11,00 €
13,00 €
3,20 €
1,50 €
2,20 €
1,60 €
10,20 €
4,80 €
7,60 €
289,10 €
390,30 €
207,30 €
33,50 €
27,40 €
65,70 €
29,70 €
8,30 €
85,60 €
72,70 €
61,30 €
178,50 €
178,50 €
76,50 €
178,50 €
581,80 €
170,00 €
85,00 €
1.444,70 €
8,60 €
8,40 €
8,00 €
9,00 €
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Identificador
XL-Mòdul 53
XL-Mòdul 54
XL-Mòdul 55
XL-Mòdul 56
XL-Mòdul 57
XL-Mòdul 58
XL-Mòdul 59
XL-Mòdul 60
XL-Mòdul 61
XL-Mòdul 62
XL-Mòdul 63
XL-Wifi75
XL-Wifi76

Codi servei - Xarxa local DiBa
XL-Mòdul 53
XL-Mòdul 54
XL-Mòdul 55
XL-Mòdul 56
XL-Mòdul 57
XL-Mòdul 58
XL-Mòdul 59
XL-Mòdul 60
XL-Mòdul 61
XL-Mòdul 62
XL-Mòdul 63
XL-Wifi75
XL-Wifi76

Identificador
TRN-102
TRN-110

Codi servei: Trànsit de veu fixa
A mòbils
Internacionals

Preu unitari
(€/mes)
9,30 €
45,50 €
8,80 €
25,80 €
1,10 €
8,20 €
28,90 €
2,00 €
3,00 €
93,10 €
64,80 €
2,70 €
3,60 €
Preu minut
(€/mes)
0,015000 €
0,426000 €

LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades:
Identificador
QTA-499
QTA-505
QTA-506
QTA-507
QTA-508
QTA-509
QTA-510
QTA-514
QTA-515
QTA-516
QTA-517
QTA-518
QTA-519
QTA-520
QTA-521
QTA-522
QTA-523
QTA-524
QTA-526
QTA-527
QTA-528
QTA-529
QTA-530

Quotes de comunicacions mòbils
Tarifes planes de veu
SIM veu
Tarifa plana de veu Diba i ORGT (TPVDb)
Perfil II (inclou TPVDb)
Tarifes planes de dades
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 1 GB / Perfil III 1GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 3 GB / Perfil IV-3GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 6 GB / Perfil V-6GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 10 GB / Perfil V-10GB
Perfil I-1GB
Perfil I-3GB
Perfil I-6GB
Perfil I-10GB
Perfil VI-20GB
SIM-1GB
SIM-3GB
SIM-6GB
SIM-10GB
SIM-20GB
Abonament extra de dades nacionals de, com a mínim, 5 GB
Resta de serveis addicionals a la línia
Multisim
IP fixa / estàtica
M2M APN privat i servei de connectivitat a MPLS
Tarifa M2M amb com a mínim 15 MB i APN privat
Tarifa M2M amb com a mínim 15 MB

Preu unitari
(€/mes)
- €
3,00 €
3,50 €
8,00 €
12,00 €
16,00 €
22,00 €
8,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
60,00 €
8,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
10,00 €
0,20 €
1,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
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QTA-531
QTA-532

Identificador
TRN-505-EM
TRN-506-EM
TRN-507-EM
TRN-510-EM
TRN-512-EM
TRN-513-EM
TRN-515-EM
TRN-517-EM
TRN-518-EM
TRN-519-EM
TRN-520-EM
TRN-521-EM

Identificador
TRN-505-MM
TRN-506-MM
TRN-507-MM
TRN-510-MM
TRN-512-MM
TRN-513-MM
TRN-515-MM
TRN-517-MM
TRN-518-MM
TRN-519-MM
TRN-520-MM
TRN-521-MM
Identificador
AMP-503
AMP-504
AMP-505
AMP-506
AMP-507
AMP-508
AMP-509
AMP-510
AMP-515
AMP-516
AMP-517
AMP-518
AMP-519
AMP-520

Llicència per 1 terminal plataforma MDM
Missatgeria massiva (100.000 SMS)

Trànsit de comunicacions mòbils
A números 901/902
Internacionals
Tarificació addicional
Trucades perdudes (missatges dictats)
Trucades rebudes en roaming
Trucades realitzades en roaming
Dades en roaming fora de tarifes planes
SMS Internacional
SMS Roaming
SMS tarificació addicional
MMS
Videotrucada a mòbils nacionals

Trànsit de comunicacions mòbils
A números 901/902
Internacionals
Tarificació addicional
Trucades perdudes (missatges dictats)
Trucades rebudes en roaming
Trucades realitzades en roaming
Dades en roaming fora de tarifes planes
SMS Internacional
SMS Roaming
SMS tarificació addicional
MMS
Videotrucada a mòbils nacionals
Element d’ampliació
Ampliació de 10 canals SIP addicionals sobre troncal SIP existent
Abonament extra de dades nacionals de, com a mínim, 1 GB
Mòdem USB
Router 4G (Wifi i almenys 3 ports ethernet)
MIFI o USB amb dades nacionals 20GB / Perfil I-20GB
Bossa compartida de dades 20GB nacional i UE
Bossa compartida de dades 50GB nacional i UE
Llicència antiamenaces (1 terminal)
Tarifa M2M amb com a mínim 100 MB i APN privat
Tarifa M2M amb com a mínim 100 MB
Tarifa M2M amb com a mínim 500 MB i APN privat
Tarifa M2M amb com a mínim 500 MB
SIM multioperador
Llícència app xifrat de converses sobre terminal mòbil

5,00 €
1.750,00 €
Preu
establiment /
missatge (€)
0,03 €
- €
- €
0,15 €
1,60 €
1,60 €
- €
0,05 €
0,05 €
0,60 €
0,30 €
- €
Preu minut o
MB (€/min o
MB)
0,10 €
0,45 €
0,45 €
- €
0,50 €
0,50 €
0,40 €
- €
- €
- €
- €
- €
Preu unitari
(€/mes)
- €
3,40 €
1,00 €
1,58 €
20,00 €
18,13 €
41,38 €
1,20 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
- €
18,25 €
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Identificador
AMP-521
AMR-607
AMR-608
AMR-609
AMR-610
Identificador
AMR-600-ET
AMR-601-ET
Identificador
AMR-600-MT
AMR-601-MT
Identificador
AMR-600-MB
AMR-601-MB
Identificador
AMR-602
AMR-603
AMR-604
AMR-605
AMR-606
AMR-607

Element d’ampliació
Preu informe servei Big Data
Bossa veu 6000/1000 zona 2
Bossa veu 3000/500 zona 2
Bossa veu 3000/500 zona R
Bossa veu 1000/200 zona R
Element d’ampliació trucades roaming o itinerància
Roaming en Zona 2 (establiment de trucada emesa)
Roaming en Zona R(establiment de trucada emesa)
Element d’ampliació trucades roaming o itinerància
Roaming en Zona 2 (per minut per trucades emeses o rebudes)
Roaming en Zona R (per minut per trucades emeses o rebudes)
Element d’ampliació trucades roaming o itinerància
Roaming en Zona 2 (per MB de dades)
Roaming en Zona R(per MB de dades)
Element d’ampliació dades roaming o itinerància
Bossa compartida dades 500MB en itinerància zona 2
Bossa compartida dades 500MB en itinerància zona R
Bossa compartida dades 2GB en itinerància en itinerància zona 2
Bossa compartida dades 2GB en itinerància en itinerància zona R
Bossa compartida dades 10GB en itinerància en itinerància zona 2
Bossa compartida dades 10GB en itinerància en itinerància zona R

Identificador

Element d’ampliació serveis operador

OP-001
OP-002
OP-003
OP-004
OP-005
OP-006
OP-007
OP-008
OP-009
OP-010
OP-011
OP-012
OP-013
OP-014
OP-015

Licencia plataforma de gestión de servicio SIM Global
SIM Global con APN especifico para Streaming de Video 2Gb/mes
SIM Global con APN especifico para Streaming de Video 5Gb/mes
SIM Global con APN especifico para Streaming de Video 10Gb/mes
Modulo comunicaciones NB-IoT
SIM NB-IoT + Conectividad
Alquiler diario mochila transmisión video
Alquiler diario mochila transmisión video + receptor IP
Tarifa Plana Oficina 4G
Tarifa Solo Datos 2XL - 200GB/mes
Tarifa Solo Datos 3XL - 400GB/mes
Tarifa Solo Datos 4XL - 800GB/mes
Vodafone Analytics Oro (cuota mensual 12 meses de servicio)
Vodafone Analytics Municipio (cuota mensual 12 meses de servicio)
Vodafone Analytics Provincia (cuota mensual 12 meses de servicio)
Vodafone Analytics Comunidad (cuota mensual 12 meses de
servicio)

OP-016

Preu unitari
(€/mes)
- €
- €
- €
- €
- €
Preu unitari
(€/trucada)
0,30 €
1,80 €
Preu unitari
(€/minut)
0,11 €
0,71 €
Preu unitari
(€/MB)
0,01 €
0,09 €
Preu bossa
(€/bossa)
3,84 €
43,48 €
13,43 €
178,11 €
61,37 €
890,55 €
Preu unitari
(€/mes)
75,00 €
27,50 €
45,00 €
70,00 €
12,50 €
1,00 €
180,00 €
220,00 €
49,00 €
129,00 €
249,00 €
469,00 €
2.916,67 €
5.000,00 €
6.666,67 €
10.000,00 €
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Identificador

Element d’ampliació serveis operador

OP-017
OP-018
OP-019
OP-020
OP-021
OP-022
OP-023
OP-024
OP-025
OP-026
OP-027
OP-028
OP-029
OP-030

G.Suite (Google Apps) for Work (G.Suite Basic)
G.Suite (Google Apps) Unlimited (G.Suite Business)
G.Suite (Google Apps) Vault
Google Apps Drive 20GB
Google Apps Drive 50 GB
Google Apps Drive 200 GB
Google Apps Drive 400 GB
Google Apps Drive 1 TB
Google Apps Drive 2 TB
Google Apps Drive 4 TB
Google Apps Drive 8 TB
Google Apps Drive 16 TB
Cartelería Digital (cuota mensual para 12 meses de servicio)
Licencia de comunicación Push-To-Talk para dispositivo móvil (PTT)
Licencia de comunicación Push-To-Talk para Terminal PC (Puesto
de Despacho)
Exchange Online Archiving for Exchange OL Governm
Exchange Online Kiosk (Government Pricing)
Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing)
Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing)
Office 365 Enterprise E3 (Government Princing)
Office 365 Enterprise K1 with Yammer (Government Pricing)
Office 365 Extra File Storage Government
Office 365 ProPlus Government
Skype for Business Online (Plan 1) (Government Pricing)
Skype for Business Online (Plan 2) (Government Pricing)
Skype for Business PSTN Conferencing (Government Pricing)
Skype for Business Cloud PBX (Government Pricing)
Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing)
Skype for Business Plus CAL Government
Red Box Switch
Acuse de recibo sobre sms unitario

OP-031
OP-032
OP-033
OP-034
OP-035
OP-036
OP-037
OP-038
OP-039
OP-040
OP-041
OP-042
OP-043
OP-044
OP-045
OP-046
OP-047

Preu unitari
(€/mes)
3,33 €
8,00 €
3,33 €
3,00 €
6,00 €
13,50 €
26,50 €
67,00 €
134,00 €
268,00 €
535,00 €
1.068,00 €
1.250,00 €
9,00 €
35,00 €
2,50 €
1,70 €
3,40 €
6,80 €
19,70 €
3,40 €
0,20 €
12,90 €
1,70 €
4,60 €
3,37 €
6,80 €
6,80 €
1,70 €
200,00 €
0,02 €

Segon.- AJUSTAR la despesa pluriennal autoritzada inicialment en l’expedient de
contractació per adequar-la als imports de les ofertes econòmiques de les empreses
proposades com a adjudicatàries i a l’inici efectiu de la prestació de servei per a
cadascun dels lots adjudicats, segons el detall que tot seguit s’indica, i d’acord amb els
càlculs formulats per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius:
Lot 1
Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22200
G/14200/92600/22200
G/14200/92600/22200
G/14200/92600/22200
G/14200/92600/22200

Núm. ajustament
1902900839
1902900839
1902900839
1902900839
1902900843

Exercici
2019
2020
2021
2022
2023

Import ajustament
- 137.943,06 €
- 483.422,87 €
- 566.770,36 €
- 553.865,77 €
361.939,54 €
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Lot 1
Aplicació pressupostària
G/14200/17230/22203
G/14200/17230/22203
G/14200/17230/22203
G/14200/17230/22203
G/14200/17230/22203

Núm. ajustament
1902900840
1902900840
1902900840
1902900840
1902900846

Exercici
2019
2020
2021
2022
2023

Import ajustament
- 25.736,52 €
- 29.443,05 €
- 34.523,04 €
- 34.523,04 €
23.515,97 €

G/14200/33210/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/33210/22203

1902900841
1902900841
1902900841
1902900841
1902900844

2019
2020
2021
2022
2023

- 77.700,88 €
- 229.548,98 €
- 433.332,26 €
- 433.332,24 €
405.121,67 €

G/14200/49100/22203
G/14200/49100/22203
G/14200/49100/22203
G/14200/49100/22203
G/14200/49100/22203

1902900842
1902900842
1902900842
1902900842
1902900845

2019
2020
2021
2022
2023

- 811.250,93 €
- 712.132,55 €
- 875.807,41 €
- 875.807,41 €
517.744,08 €

Lot 2
Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22203
G/14200/92600/22203
G/14200/92600/22203
G/14200/92600/22203
G/14200/92600/22203

Núm. ajustament
1902900834
1902900834
1902900834
1902900834
1903004610

Exercici
2019
2020
2021
2022
2023

Import ajustament
- 23.556,38 €
- 83.643,22 €
- 83.643,22 €
- 83.643,22 €
16.010,25 €

Tercer.-DISPOSAR la despesa pluriennal de 13.132.493,81 € (IVA inclòs), derivada
dels d’aquesta contractació, tot sometent la seva efectivitat a la condició suspensiva
d’existència de consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents,
d’acord amb el detall següent:
Lot

1

Lot
2

Aplicació
pressupostària
G/14200/92600/22200
G/14200/17230/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/49100/22203
TOTAL LOT 1

Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat
2019
2020
2021
2022
2023
143.894,89 €
863.369,36 €
863.369,36 €
863.369,37 €
719.474,46 €
9.184,78 €
55.108,68 €
55.108,68 €
55.108,69 €
45.923,90 €
146.701,35 €
880.208,12 €
880.208,12 €
880.208,13 €
733.506,77 €
210.484,56 € 1.262.907,31 € 1.262.907,31 € 1.262.907,32 € 1.052.422,77 €
510.265,58 € 3.061.593,47 € 3.061.593,47 € 3.061.593,51 € 2.551.327,90 €

Aplicació
pressupostària
G/14200/92600/22203
TOTAL LOT 2

Anualitat
2019
129.225,82 €
129.225,82 €

Anualitat
2020
221.529,97 €
221.529,97 €

Anualitat
2021
221.529,97 €
221.529,97 €

Anualitat
2022
221.529,97 €
221.529,97 €

Anualitat
2023
92.304,15 €
92.304,15 €

Total
quadriennal
3.453.477,44 €
220.434,73 €
3.520.832,49 €
5.051.629,27 €
12.246.373,93 €

Total
quadriennal
886.119,88 €
886.119,88 €
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L’import d’aquesta despesa s’abonarà prèvia presentació de factures mensuals,
d’acord amb els requisits establerts en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, en el Quadre resum de característiques específiques, en el Plec de
Prescripcions Tècniques, i d’acord amb els preus unitaris detallats a l’acord primer del
present Dictamen, i que figuren com a Annexes als contractes formalitzats.
Quart.- AMPLIAR el període previst a la clàusula 7.4.2.2 del plec de prescripcions
tècniques per al desplegament del Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i
dades en 1 mes d’acord amb l’indicat a la part expositiva.
Cinquè.- AMPLIAR la despesa en 2.275.150,35 €, generada per la pròrroga dels
contractes corresponents als lots 1 i 3 fins al 31 d'octubre de 2020 i el lot 2 fins al 31
de desembre de 2019 (exp. núm. 2013/0000211), formalitzats amb les empreses
següents:
Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa: VODAFONE ESPAÑA SAU
Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA S.A.
Lot 3- Servei de dades i d’accés a Internet: TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.
I això tot tenint en compte les previsions establertes en els plecs de prescripcions
tècniques en relació amb els períodes de desplegament per a cada lot, els quals
queden fixats en:
Lot 1 – Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa, 12 mesos.
Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, 7 mesos.
Sisè.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’ampliació de la despesa prevista en l’acord
anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Lot

1

Aplicació pressupostària

Any 2019
(1 de gener a 31 desembre)

Any 2020
(1 de gener a 31 d’octubre)

G/14200/92600/22200

44.189,52 €

474.248,14 €

TOTAL LOT 1

44.189,52 €

474.248,14 €

Lot

Aplicació pressupostària

2

G/14200/92600/22200
TOTAL LOT 2

Any 2019
(1 de gener a 31 desembre )
78.931,55 €
78.931,55 €
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Lot
3

Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22203
G/14200/17230/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/49100/22203
TOTAL LOT 3

Any 2019
(1 de gener a 31 desembre)
23.493,90 €
30,75 €
80.698,89 €
63.136,05 €
167.359,59 €

Any 2020
(1 de gener a 31 d’octubre)
153.098,42 €
29.667,15 €
684.400,84 €
643.255,14 €
1.510.421,55 €

Tot sometent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de consignació
adequada i suficient en els pressupostos corresponents.
Setè.- Les prestacions derivades dels contractes formalitzats entre la Diputació de
Barcelona i les empreses contractistes dels serveis previstos en els lots 1, 2 i 3 de
l’expedient 2013/0000211 que a continuació es desglossen aniran quedant sense
efecte a mida que es vagi produint la migració dels serveis al nou contractista
(VODAFONE ESPAÑA SAU) i, en tot cas, el 31 d’octubre de 2020.
a) Lot 1-Servei de comunicacions de veu en ubicació fixa (prorrogat fins a nova
contractació mitjançant acord 243/18 de la Junta de Govern de 31 de maig de
2018 i ampliada la despesa del contracte per acord 21/19 de la Junta de Govern
de 31 de gener de 2019).
b) Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (prorrogat fins a nova
contractació mitjançant acord 243/18 de la Junta de Govern de 31 de maig de
2018 i ampliada la despesa del contracte per acord 21/19 de la Junta de Govern
de 31 de gener de 2019).
c) Lot 3-Servei de dades i d’accés a Internet (prorrogat fins a nova contractació
mitjançant acord 243/18 de la Junta de Govern de 31 de maig de 2018 i
ampliada la despesa del contracte per acord 21/19 de la Junta de Govern de 31
de gener de 2019).
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució als interessats: Consorci Localret, Vodafone
España SAU, Telefónica Móviles España SAU, Telefònica España SAU.·”
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
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 Granollers relatiu a les obres de Millora de la mobilitat d’entrada
a Granollers per la carretera BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. (Exp.
núm. 2018/9073).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
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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-1432, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és
gestionada per 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.

2.

La carretera BV-1432 connecta el nucli de Granollers amb el de Lliçà d'Amunt. El
tram objecte del present projecte, es troba situat entre la sortida de l'enllaç de la
C-17 d'accés a Granollers i les rampes d’accés a l’estació de Renfe. Aquest tram
representa l'entrada per ponent al nucli poblacional, tot travessant els barris de
Terra Alta i Can Gili. La carretera presenta una secció d’amplada mitjana de 16
metres i a l’alçada de l’accés a Terra Alta trobem dues parades de bus sense
espai adequat d’espera. L’àmbit té un caràcter interurbà, sense urbanització
consolidada en els marges, fet que no es correspon amb la seva classificació
urbanística de sòl urbà consolidat.

3.

El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Granollers i 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 de referència per un import total de
1.066.109,43 EUR (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-1432 de titularitat de Diputació, a més de proveir de les infraestructures
suficients d’urbanització per pacificar el tram i dotar-lo de la qualitat paisatgística
adequada a l’entrada d’un nucli urbà. A tal efecte, s’urbanitzarà una nova rotonda
d’accés a Terra Alta i s’implantarà un itinerari de vianants i ciclistes paral·lel a la
carretera a fi d'incentivar i consolidar de forma segura i ordenada la mobilitat, tant
obligada com d'oci i lleure, a peu o en bicicleta, en el tram objecte de l’actuació,
mitjançant l’execució de les obres de “Millora de la mobilitat a l'entrada a
Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l'estació de Renfe al TM de Granollers”.

5.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació,
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
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6.

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

7.

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

8.

Es valora l’import total de l’actuació en 1.066.109,43 EUR (IVA inclòs) amb el
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Granollers:
Total
Cost (IVA inclòs)

1.066.109,43 EUR

Diputació de
Barcelona
643.127,26 EUR

Ajuntament de
Granollers
422.982,17 EUR

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Granollers ha de cofinançar
la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 422.982,17 EUR,
aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost.
9.

És procedent retenir l’import de 1.066.109,43 EUR (IVA inclòs), dels quals
643.127,26 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per
la Diputació, 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 422.982,17 EUR corresponent
a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Granollers amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, del pressupost de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.

10. A la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de
les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les
obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.
11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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FONAMENTS DE DRET
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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.

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 el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu de MILLORA DE LA MOBILITAT A L’ENTRADA A GRANOLLERS PER
LA BV-1432 ENTRE LA C-17 I L’ESTACIÓ DE RENFE. TM GRANOLLERS, 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 GRANOLLERS RELATIU
A LES OBRES DE MILLORA DE LA MOBILITAT A L’ENTRADA A GRANOLLERS PER LA
BV-1432 ENTRE LA C-17 I L’ESTACIÓ DE RENFE. TM GRANOLLERS
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
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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 GRANOLLERS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament,
Sr. Josep Mayoral Antigas i assistit per la Secretaria de la corporació, Sra. Catalina Victory
Molné.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Actualment la carretera BV-1432, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és
gestionada per 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.
2. La carretera BV-1432 connecta el nucli de Granollers amb el de Lliçà d'Amunt. El tram
objecte del present projecte, es troba situat entre la sortida de l'enllaç de la C-17 d'accés
a Granollers i les rampes d’accés a l’estació de Renfe. Aquest tram representa l'entrada
per ponent al nucli poblacional, tot travessant els barris de Terra Alta i Can Gili. La
carretera presenta una secció d’amplada mitjana de 16 metres i a l’alçada de l’accés a
Terra Alta trobem dues parades de bus sense espai adequat d’espera. L’àmbit té un
caràcter interurbà, sense urbanització consolidada en els marges, fet que no es
correspon amb la seva classificació urbanística de sòl urbà consolidat.
3. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Granollers i 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 de referència per un import total de 1.066.109,43 EUR (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 BV1432 de titularitat de Diputació, a més de proveir de les infraestructures suficients
d’urbanització per pacificar el tram i dotar-lo de la qualitat paisatgística adequada a
l’entrada d’un nucli urbà. A tal efecte, s’urbanitzarà una nova rotonda d’accés a Terra
Alta i s’implantarà un itinerari de vianants i ciclistes paral·lel a la carretera a fi d'incentivar
i consolidar de forma segura i ordenada la mobilitat, tant obligada com d'oci i lleure, a
peu o en bicicleta, en el tram objecte de l’actuació, mitjançant l’execució de les obres de
“Millora de la mobilitat a l'entrada a Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l'estació de
Renfe al TM de Granollers”.
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers 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
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l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
6. 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 l’Ajuntament de
Granollers, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte
constructiu de MILLORA DE LA MOBILITAT A L'ENTRADA A GRANOLLERS PER LA
BV-1432 ENTRE LA C-17 I L'ESTACIÓ DE RENFE. TM GRANOLLERS, 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 1.066.109,43 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Granollers.
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 DE LA MOBILITAT A
L'ENTRADA A GRANOLLERS PER LA BV-1432 ENTRE LA C-17 I L'ESTACIÓ DE
RENFE. TM GRANOLLERS, redactat per l’Oficina Técnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, amb un import total de 1.066.109,43 EUR (IVA inclòs), dels quals
643.127,26 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, 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 422.982,17 EUR corresponent a l’aportació econòmica
inicialment prevista de l’Ajuntament de Granollers amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001, 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, amb la certificació final
d’obra, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la
part que li correspon.

-

la contractació d’aquestes obres.

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres,
mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
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 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 dels següents elements:
-

Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no
urbà.
Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbà.
Calçada i drenatge de la carretera
Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Granollers
L’Ajuntament de Granollers es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent,
en un principi, en l’import inicialment previst de 422.982,17 EUR.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà a minvar a l’aportació de l’Ajuntament de Granollers. En tot cas, 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 Granollers 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 Granollers 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 Granollers designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Granollers, 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 l’itinerari
Baranes de protecció dels vianants ubicades en sòl urbà.
Enllumenat de l’itinerari.
Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.
Instal·lacions semafòriques.
Enjardinament i instal·lacions de reg associades.
Mobiliari urbà.
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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 els punts anteriors.
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.
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Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
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 Granollers: Josep Mayoral Antigas, Alcalde-President; Catalina
Victory Molné, Secretaria 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 de 1.066.109,43 EUR (IVA inclòs), dels quals 643.127,26 EUR,
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
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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 422.982,17 EUR corresponent a l’aportació econòmica inicialment
prevista de l’Ajuntament de Granollers amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001, del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, adreçades als centres d’educació infantil,
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial,
que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als espais naturals
que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, durant
l’any 2020, per un import de 40.000 € (Exp. núm. 2019/0018414).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí
Oficial de la del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, té adjudicats a diferents concessionaris, l’explotació dels equipaments
pedagògics de les finques de la seva propietat, Escola de Natura la Traüna i Escola de
Natura Rectoria de Vallcàrquera (Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera),
Escola de Natura Can Grau (Parc del Garraf) i Escola de Natura les Codines (Parc del
Castell de Montesquiu).
Atès que la corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del Corredor”
un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques.
Atès que la corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per tal
d’incloure com equipament del Parc el Centre d’Activitats Ambientals de Cal Ganxo.
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats
mediambientals en règim d’estades amb pernoctació per als centres d’educació infantil
i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i concertats, de la
província de Barcelona, de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els
plecs de condicions que regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió
administrativa.
Atès que els concessionaris fixen el preu de l’estada a l’equipament per assistent i dia,
el centre escolar haurà de pagar la despesa efectuada a l’adjudicatari de la concessió.
Atès que l’objectiu principal d’aquestes estades és atendre el major nombre possible
d’escolars per a que puguin prendre contacte amb la natura i obtenir una formació
activa i integral mitjançant els programes educatius que imparteixen els concessionaris
dels equipaments.
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha considerat oportú fer una
convocatòria, per a concedir ajuts econòmics adreçats als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial que vulguin fer estades als
equipaments pedagògics existents als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs
Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al desenvolupament d’aquestes actuacions és
de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50400/17230/48900 del pressupost de l’exercici 2020.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents
de l’Ordenança.
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de
15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l’apartat sisè I.2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
8836/19, de data 17 de juliol de 2019, Nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria núm. 202020195120011383 que incorpora les bases
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència competitiva
als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats,
i d’educació especial que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als
espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals,
durant l’any 2020, el text íntegre de les quals és el següent:
“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECIFIQUES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI,
PÚBLICS I CONCERTATS I D’EDUCACIÓ ESPECIAL, QUE VULGUIN FER ESTADES
ALS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS DE LA
XARXA DE PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANY
2020.
Codi de la Convocatòria: 202020195120011383
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1.

Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació.
L’Ordenança que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
2.

Objecte i finalitat de les subvencions

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris en el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals als centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen
a continuació:
1)

Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera:
- Escola de Natura la Traüna
- Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera

2)

Parc del Garraf:
- Escola de Natura Can Grau
- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització
d’activitats pedagògiques.

3)

Parc del Montnegre i el Corredor:
- Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació
de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques.

4)

Parc del Castell de Montesquiu
- Escola de Natura les Codines

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,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
La finalitat de les subvencions adreçades als centres d'educació infantil, d'ensenyament
primari i secundari, tant públic com concertat, i d’educació especial que vulguin fer estades
en els equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental,
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a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació.
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de
gener de 2020 al 24 de novembre de 2020.
4.

Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic,
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del
centre escolar.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a
l’article 45 OGS.
5.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques:
1)
2)
3)
4)
5)

Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el
que ho fa i adjuntant la documentació que ho justifiqui.
Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent i/o Estatuts i/o
aquella en la que consti el darrer objecte social.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
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6)

Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
7) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos.
8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
11) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
2.- Persones físiques
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23.
6.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 13 de gener de 2020 i finalitzarà el
28 de febrer de 2020 inclòs.
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D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la
documentació exigida a la convocatòria.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
7.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a 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 desistida la seva sol·licitud.
8.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte de convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9.

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:


Número de pernoctacions:
-



Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts
Estades de 2 pernoctacions: 2 punts
Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt

Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament:
-

Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts
Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts
Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt

Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional a la puntuació
obtinguda i sense deixar-ne exclosa cap.
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10.

Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà l’any 2020 per a la concessió de les subvencions
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent: G/50400/17230/48900.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i assistent,
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20%
del preu de l'estada per dia i assistent.
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula:
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9)
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per
la Diputació de Barcelona.
Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
40%
5
39%
4
38%
3
37%
2
36%
1
35%

Municipis fora del parc
Puntuació
6
5
4
3
2
1

Percentatge
20%
19%
18%
17%
16%
15%

Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’ha determinat augmentar l’import de la
subvenció un 15 % sobre cadascun dels percentatges. Aquest increment no superarà, en
cap cas, el 55 % del preu de l’estada per alumne i dia, en escoles de municipis situats dins
dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 35 % per a les escoles de municipis situats fora
dels esmentats parcs.
CAEP Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
55%

CAEP Municipis fora del parc
Puntuació
Percentatge
6
35%
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CAEP Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
5
54%
4
53%
3
52%
2
51%
1
50%

CAEP Municipis fora del parc
Puntuació
Percentatge
5
34%
4
33%
3
32%
2
31%
1
30%

Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin,
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7
de maig, publicada al DOGC núm. 7876 de 7 de maig de 2019.
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:






President delegat de la Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, o persona en qui
delegui.
Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona.
Coordinador de matèria d’Espais Naturals o persona en qui delegui.
Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretària
de l’òrgan col·legiat.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
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6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 OGS.
16. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
1. Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 24 de
novembre de 2020.
2. No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació.
3. No es consideraran despeses subvencionables:
a. Despeses financeres.
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin
imputables al projecte subvencionat.
17. Subcontractació
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
19. Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de novembre
de 2020.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa, i revestirà forma de:
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, amb una relació detallada dels ingressos i de les despeses, el qual
haurà de tenir el següent contingut:
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació,
en la qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola
que faci l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies
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de permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al
concessionari o responsable de l’equipament pedagògic.
b) El document justificatiu a presentar serà la factura corresponent a l’estada de
l’equipament pedagògic emesa pel concessionari titular de l’equipament.
c) S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
d) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de
l’equipament pedagògic en el qual en que realitzen l’estada.
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament.
20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21. Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
25. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
26. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
27. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.

Àrea de Presidència
Secretaria General

29. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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 de desembre de 2015, el
text íntegre del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de data 19 de desembre de 2019 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions adreçades als centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i
concertats, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als Parcs
Naturals. Exercici 2020.
BDNS (identif:)
Codi de la Convocatòria 202020195120011383
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacioadministrativa/subvencions/cercador.
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic,
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del
centre escolar.
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris en el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals als centres
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d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen
a continuació:
1.

Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera:
-

2.

Parc del Garraf:
-

3.

Escola de Natura Can Grau
Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització
d’activitats pedagògiques.

Parc del Montnegre i el Corredor:
-

4.

Escola de Natura la Traüna
Escola de Natura Vallcàrquera

Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació
de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques.

Parc del Castell de Montesquiu
-

Escola de Natura les Codines

La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i
secundari, tant públic com concertat i d’educació especial, que vulguin fer estades els
equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental,
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació.
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.
Tercer. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de
gener de 2020 al 24 de novembre de 2020.
Quart . Bases reguladores
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.
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La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
Cinquè. Quantia
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2020 per a la concessió de les subvencions
regulades a la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec a l’aplicació
pressupostària següent: G/50400/17230/48900.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40 % del preu de l'estada per dia i assistent,
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per a la resta d'escoles situades a municipis que no
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20 %
del preu de l'estada per dia i assistent.
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula:
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per
la Diputació de Barcelona
Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
40%
5
39%
4
38%
3
37%
2
36%
1
35%

Municipis fora del parc
Puntuació
6
5
4
3
2
1

Percentatge
20%
19%
18%
17%
16%
15%

Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’ha determinat augmentar l’import de la
subvenció un 15 % sobre cadascun dels percentatges. Aquest increment no superarà, en
cap cas, el 55 % del preu de l’estada per alumne i dia, en escoles de municipis situats dins
dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 35 % per a les escoles de municipis situats fora
dels esmentats parcs.
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CAEP Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
55%
5
54%
4
53%
3
52%
2
51%
1
50%

CAEP Municipis fora del parc
Puntuació
Percentatge
6
35%
5
34%
4
33%
3
32%
2
31%
1
30%

Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin,
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7
de maig, publicada al DOGC núm. 7876 de 7 de maig de 2019.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 13 de gener de 2020 i finalitzarà el
28 de febrer de 2020 inclòs.
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complimentació
del 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 convocatòria.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.

Tercer.- Aprovar el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
Quart.- Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50400/17230/48900 del pressupost de 2020, condicionat a l’existència de crèdit.
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Cinquè.- Publicar l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Sisè.- Publicar la següent convocatòria a la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
revocar inicialment les subvencions atorgades, en favor de diverses entitats i
persones físiques, per la Junta de Govern en sessió de 19 de juliol de 2019, en la
convocatòria de l’any 2018, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit de la
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat
subvencionada, per un import total de 33.001,88 €, i d’altra banda, atorgar-los un
termini de 15 dies hàbils, als efectes de la presentació d’al·legacions i/o
presentació de la documentació justificativa, en el benentès que de no
presentar-se’n la revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit
(exp. núm. 2017/0011401).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia
18 de desembre de 2017, acord 761/17, va aprovar la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis,
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per
a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals de la
província de Barcelona, per a l’exercici 2018.
Atès que posteriorment la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
data 19 de juliol de 2018, acord 359/18, va aprovar la resolució de la convocatòria,
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat.
Atès que les bases especifiques de la convocatòria establien que aquestes s’havien de
justificar com a màxim el 30 de juny de 2019, excepte les atorgades en la línia de
culturals que la data de justificació va ser el 31 de desembre de 2018.
Atès que a data d’avui les subvencions atorgades en aquesta convocatòria, que es
relacionen a continuació, no han estat justificades malgrat el requeriment efectuat als
interessats per tal que presentessin la documentació justificativa en el termini
improrrogables de 15 dies, d’acord amb la base 20.2 de les bases de la convocatòria:
Nom

NIF

Import

Operació

Núria Deumal Brunet
Robles BV

XXX1077XX
N0173592G

4.500,00 €
1.824,00 €

1803002306-08
1803002298-03

Àrea de Presidència
Secretaria General

Can Pallofa 2015 SCP
J66610163
El Puig de la Balma SL
B59125997
Meritxell Folch Vázquez
XXX6090XX
La Calma Cultura i Lleure SL
B62777164
Juan Carlos Perez Osorio
XXX7001XX
Joan Borrell Portablella
XXX1460XX
Institut d’Arquitectura Avançada
De Catalunya
G63322614
TOTAL

4.331,87 €
3.480,00 €
119,43 €
3.600,00 €
986,58 €
6.800,00 €

1803002304-15
1803002304-13
1803002304-12
1803002304-03
1803002310-04
1803002310-14

7.360,00
1803002310-27
33.001,88 EUROS

Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’apartat sisè I.2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
8836/19, de data 17 de juliol de 2019, Nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- REVOCAR inicialment les subvenciones relacionades, atorgades en la
convocatòria 201820175120009433 de l’any 2018, per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de data 19 de juliol de 2018, acord 359/18 per a les
activitats a desenvolupar en l’àmbit de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona,
per no justificar la subvenció a la data de termini.
Nom
Núria Deumal Brunet
Robles BV
Can Pallofa 2015 SCP
El Puig de la Balma SL
Meritxell Folch Vázquez
La Calma Cultura i Lleure SL
Juan Carlos Perez Osorio
Joan Borrell Portablella
Institut d’Arquitectura Avançada

NIF

Import

Operació

XXX1077XX
N0173592G
J66610163
B59125997
XXX6090XX
B62777164
XXX7001XX
XXX1460XX

4.500,00 €
1.824,00€
4.331,87 €
3.480,00 €
119,43 €
3.600,00 €
986,58 €
6.800,00 €

1803002306-08
1803002298-03
1803002304-15
1803002304-13
1803002304-12
1803002304-03
1803002310-04
1803002310-14
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De Catalunya
TOTAL

G63322614

7.360,00
1803002310-27
33.001,88 EUROS

Segon.- CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin
les al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les, la revocació inicial pesarà a definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
protocol d’entesa mútua a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, com a
soci coordinador del projecte LIFE Tritó Montseny, i el Zoo de Chester, i la resta
dels socis, per a executar les obres de millora de l’estat de conservació del Tritó
del Montseny, i promoure la implicació d’especialistes internacionals en l’àmbit
de l’herpetologia, dins el marc del projecte LIFE Tritó Montseny (Exp. núm.
2019/0019367).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

Per Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 27 de setembre
de 2016, es va aprovar l’acceptació de la subvenció concedida per la Unió
Europea, per a l’execució del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació
del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i
educació ambiental”, aprovat dins de la convocatòria de 2015 del programa
europeu “LIFE Nature&Biodiversity”(LIF15 NAT/ES/000757)”.

2.

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, per tal de
donar suport a les col·laboracions que es realitzen des del Zoo de Chester per
millorar l’estat de conservació del Tritó del Montseny, i promoure la implicació
d’especialistes internacionals en l’àmbit de l’herpetologia, proposa impulsar i
coordinar el Protocol d’Entesa Mútua entre la Diputació de Barcelona, com a soci
coordinador del projecte Life Tritó Montseny, i el Zoo de Chester per millorar l’estat
de conservació del Tritó del Montseny i promoure la implicació d’especialistes
internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del projecte LIFE TRITÓ
MONTSENY (LIFE15/NAT/ES/000757), (en endavant el protocol). El projecte Life
Tritó Montseny és un projecte coordinat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona. Participen en el projecte 5 socis, la Diputació de
Barcelona (soci coordinador), i els 4 socis restants (socis beneficiaris): la Diputació
de Girona, Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana SA i el Zoo de Barcelona.
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3.

El pla per a la conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
(PN RB Montseny) identifica el Tritó del Montseny (Calotriton Arnoldi) com una de
les espècies de major interès de conservació. Aquest fet va portar a l'elaboració
d'un projecte específic per millorar el seu estat de conservació, que va ser
presentat i va obtenir cofinançament del la programa LIFE de la Unió Europea per
al període 2016-2020.

4.

El Projecte Life Tritó Montseny bàsicament s’executa al PN-RB del Montseny, que
és l'únic lloc del món on viu aquesta espècie endèmica del Montseny, així com en
els centres de cria de la Generalitat de Catalunya i el Zoo de Barcelona. El tritó del
Montseny es troba a nivell crític de conservació segons la Unió Internacional per la
Conservació de la Natura (UICN), especialment a causa del deteriorament del seu
hàbitat i la reducció del cabal d'aigua en els torrents on viu. Per tant, aquesta
espècie depèn totalment del manteniment d'un bon estat ecològic dels torrents del
Montseny, estat que s’ha de millorar per ampliar la distribució de l’espècie i en un
futur proper tenir un estat de conservació més favorable.

5.

El Zoo Chester és un dels centres de recuperació d’amfibis més prestigiosos
d’Europa. La Societat Zoològica del Nord d’Anglaterra (NEZS) és la organització
que dirigeix el Zoològic de Chester i la campanya de conservació Act for Wildlife.
Es va fundar el 1934 i està dirigit per un equip executiu dirigit pel Dr. Mark Pilgrim,
el director general. Un cop iniciat el projecte Life Tritó del Montseny, el Zoo
Chester va mostrar el seu interès en la cria en captivitat del tritó del Montseny.

6.

El Centre de fauna de Torreferrussa col·labora amb nombroses organitzacions
nacionals i internacionals en la recollida de mostres per diversos estudis.
D’aquesta recerca se’n deriven treballs científics que són presentats en
congressos o publicats en revistes especialitzades. El tritó del Montseny té unes
especificitats pel que fa a tipus d’hàbitat, temperatura i qualitat de l’aigua
necessàries per a la seva supervivència, que el fan especialment vulnerable
davant el canvi climàtic. Per això és clau mantenir un estoc de tritons en captivitat
que garanteixi la conservació de l’espècie.

7.

El Centre de fauna de Torreferrussa, que es troba al municipi de Santa Perpètua
de Mogoda, al Vallès Occidental, és un centre de fauna que depèn de la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, entitat sòcia beneficiària del projecte
“LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton
arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”. Va ser el
primer centre de fauna a Catalunya i un dels pioners a Espanya.

8.

Degut a l’interès del Zoo Chester en la cria en captivitat del tritó del Montseny, i
degut també al fet de que el centre de fauna de Torreferrussa col·labora amb
nombroses organitzacions nacionals i internacionals, l’abril de 2017 es van
traslladar un total de 24 tritons del Centre de fauna de Torreferrussa al Zoo de

Àrea de Presidència
Secretaria General

Chester. Per aquest motiu, el Zoo de Chester ha assumit l'adequació d'un espai
específic de cria en captivitat del tritó del Montseny, seguint les normes de
bioseguretat i garantint les màximes condicions d'humitat i temperatura del seu
hàbitat natural.
9.

El nou programa de cria del Zoo de Chester implica col·laboració tècnica amb el
grup dels especialistes europeus més reconeguts en el camp dels amfibis, i sens
dubte contribueix als objectius del projecte Life Tritó Montseny. Tot i que aquest
nou centre de cria de tritons del Montseny del zoo de Chester (Regne Unit) no ha
estat finançat pel projecte Life, contribuirà als seus resultats intercanviant
experiències i coneixements a nivell europeu.

10. Aquest zoo britànic es converteix en el primer centre fora de Catalunya que
compta amb una instal·lació específica per a la reproducció d’aquesta espècie, i
en el quart centre de tot el món dins del programa de cria d’aquesta espècie
endèmica, juntament amb els Centres de Fauna de Torreferrussa, Pont de Suert, i
del Zoo de Barcelona. El Zoo de Chester ha habilitat un espai específic i privat,
lluny d’altres amfibis i dels visitants, per prevenir malalties i altres riscos als nous
exemplars. En total, la instal·lació compta amb prop de 60 aquaris, 27 per a adults
i 30 per a larves i juvenils. Les cries nascudes dins d’aquest programa seran
introduïdes de nou al Montseny.
11. Per tal de donar continuïtat a aquesta col·laboració amb el Zoo de Chester, i amb
l’objectiu comú de millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i promoure
la implicació d’ especialistes internacionals de l’àmbit de l’herpetologia, l’ Oficina
Tècnica de Parcs Naturals (OTPN) de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,
proposa un Protocol entre la Diputació de Barcelona, coordinadora del projecte
Life Tritó Montseny, i el Zoo de Chester representat per Zoo de Chester
Conservacion Trust per al període 2019-2020.
Les parts consideren que existeix un interès recíproc per subscriure un protocol que
expressi la voluntat de les parts subscriptores per actuar amb l’objectiu comú de
millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera, i
promoure la implicació d’especialistes en l’àmbit de l’herpetologia.
Fonaments de dret
Vist l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
que exclou de la consideració de convenis els Protocols Generals d’Actuació o
instruments similars que comporten meres declaracions d’intenció de contingut general
o que expressen la voluntat de les Administracions i parts subscriptores per actuar
amb un objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos
jurídics concrets i exigibles, i l’article 108.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
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jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que defineix
els protocols.
Vist l’apartat sisè I.4.b.1) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 8836/19, 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 (BOPB 23.07.2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. Aprovar el protocol d’entesa mútua a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona, com a soci coordinador del Projecte LIFE TRITÓ MONTSENY i el Zoo de
Chester, per millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i promoure la
implicació d’especialistes internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del
projecte Life Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757), d’acord amb la minuta de
protocol que es transcriu a continuació, en català i en anglès:
“PROTOCOL
D’ENTESA
MÚTUA
ENTRE
LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA,
COM
A
SOCI
COORDINADOR DEL PROJECTE LIFE
TRITÓ MONTSENY I EL ZOO DE
CHESTER, PER MILLORAR L’ESTAT
DE CONSERVACIÓ DEL TRITÓ DEL
MONTSENY
I
PROMOURE
LA
IMPLICACIÓ
D’
ESPECIALISTES
INTERNACIONALS DE L’ÀMBIT DE
L’HERPETOLOGIA EN EL MARC DEL
PROJECTE LIFE TRITÓ MONTSENY
(LIFE15/NAT/ES/000757)

PROTOCOL
OF
MUTUAL
UNDERSTANDING BETWEEN THE
COUNTY COUNCIL OF BARCELONA,
AS COORDINATING PARTNER OF THE
PROJECT LIFE TRITÓ MONTSENY
AND
THE
CHESTER
ZOO,
TO
IMPROVE
THE
STATE
OF
CONSERVATION OF THE MONTSENY
BROOK NEWT AND TO PROMOTE THE
INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL
SPECIALISTS IN THE FIELD OF
HERPETOLOGY IN THE FRAMEWORK
OF THE PROJECT LIFE TRITÓ
MONTSENY (LIFE15/NAT/ES/000757).

Entitats que intervenen

Involved entities

DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA,
representada pel diputat delegat de
Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció
d’Incendis
Forestals,
de
l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, l’II·lm.
Sr. Josep Tarín i Canales, i facultat
d’acord amb el Decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm.
8924/19, de data 23 de juliol de 2019

DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA,
represented by the delegated deputy of
Mobility, Natural Spaces and Prevention
of Forest Fires, of the Area of
Infrastructures and Natural Spaces, Mr.
Josep Tarín i Canales, empowered in
accordance with the Decree of the
Presidency of the Diputació de Barcelona
no. 8924/19, dated July 23, 2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

(BOPB 25.07.2019), sobre nomenament i
delegació
de
l’exercici
de
les
competències de la Presidència en favor
dels/de les Presidents/es delegats/des
d’àrea, Diputats/des delegats/des de
matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i
de matèria, modificat parcialment per
Decret de la Presidència de la Diputació
de Barcelona núm. 8985/19, de data 26
de juliol de 2019 (BOPB 30.07.2019),
assistit pel secretari delegat, Ferran
Gonzalo Sánchez, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la
Presidència de data 12 de juliol de 2018
(BOPB de 17.07.2018).

(published in the BOPB of 25 July 2019),
on appointments and delegation of the
exercise of the powers of the Presidency
in favor of the Presidents delegated from
the area, deputies delegated from subject
matter and deputies attached area,
modified partially by Decree of the
Presidency of the Diputació de Barcelona
no. 8985/2019, dated July 26, 2019
(published in the BOPB of 30 July 2019),
assisted by the delegate secretary,
Fernando Gonzalo Sánchez, by virtue of
the powers conferred by the Presidential
Decree of 12 July 2018 (published in the
BOPB of 17 July 2018)

ZOO DE CHESTER, representat pel seu
director, el Sr. Dr. Mark Pilgrim

ZOO DE CHESTER, represented by its
director, Dr. Mark Pilgrim

Preàmbul

Preamble

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona, per tal de
donar suport a les col·laboracions que es
realitzen des del Zoo de Chester per
millorar l’estat de conservació del Tritó del
Montseny, i promoure la implicació
d’especialistes internacionals en l’àmbit
de l’herpetologia, proposa impulsar i
coordinar el Protocol d’Entesa Mútua
entre la Diputació de Barcelona, com a
soci coordinador del projecte Life Tritó
Montseny, i el Zoo de Chester per millorar
l’estat de conservació del Tritó del
Montseny i promoure la implicació d’
especialistes internacionals de l’àmbit de
l’herpetologia en el marc del projecte
LIFE TRITÓ MONTSENY (LIFE15 / NAT /
ES /000757), (en endavant el protocol). El
projecte Life Tritó Montseny és un
projecte coordinat per la Oficina Tècnica
de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona. Participen en el projecte 5
socis, la Diputació de Barcelona (soci
coordinador), i els 4 socis restants (socis
beneficiaris): la Diputació de Girona,
Generalitat de Catalunya, Forestal
Catalana SA i el Zoo de Barcelona.

The Management of Natural Spaces
Services of the Barcelona Provincial
Council, in order to support the
collaborations carried out from the
Chester Zoo to improve the state of
conservation of the Montseny Brook newt,
and promote the involvement of
international specialists in the field of
herpetology, proposes to promote and
coordinate the Protocol of Mutual
Understanding between the Barcelona
Provincial Council, as coordinating partner
of the Life Tritó Montseny project, and the
Chester Zoo to improve the conservation
status of the Montseny brook newt and to
promote the involvement of international
specialists in the field of herpetology in
the framework of the LIFE TRITÓ
MONTSENY project (LIFE15 / NAT / ES /
000757), (hereinafter the protocol). The
Life Tritó Montseny project is a project
coordinated by the Technical Office for
Natural Spaces of the Barcelona
Provincial Council. Participating in the
project are 5 partners, the Barcelona
Provincial Council (coordinating partner),
and the others 4 (beneficiary partners):
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the Girona Provincial Council, Generalitat
de Catalunya, Forestal Catalana SA and
the Barcelona Zoo.
El pla per a la conservació del Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny (PN RB Montseny) identifica el
Tritó del Montseny (Calotriton Arnoldi)
com una de les espècies de major interès
de conservació. Aquest fet va portar a
l'elaboració d'un projecte específic per
millorar el seu estat de conservació, que
va
ser
presentat
i
va
obtenir
cofinançament del la programa LIFE de la
Unió Europea per al període 2016-2020.

The Montseny Natural Park and
Biosphere Reserve Conservation Plan
(PN RB Montseny) identifies Montseny
brook newt (Calotriton Arnoldi) as one of
the species of greatest conservation
interest. This fact led to the elaboration of
a specific project to improve its
conservation status, which was presented
and obtained co-financing from the
European Union's LIFE programme for
the period 2016-2020.

El
Projecte
Life
Tritó
Montseny
bàsicament s’executa al PN-RB del
Montseny, que és l'únic lloc del món on
viu aquesta espècie endèmica del
Montseny, així com en els centres de cria
de la Generalitat de Catalunya i el Zoo de
Barcelona. El tritó del Montseny es troba
a nivell crític de conservació segons la
Unió Internacional per la Conservació de
la Natura (UICN), especialment a causa
del deteriorament del seu hàbitat i la
reducció del cabal d'aigua en els torrents
on viu. Per tant, aquesta espècie depèn
totalment el manteniment d'un bon estat
ecològic dels torrents del Montseny, estat
que s’ha de millorar per ampliar la
distribució de l’ espècie i en un futur
proper tenir un estat de conservació més
favorable.

The Life Tritó Montseny Project basically
implements the PN RB Montseny, which
is the only place in the world where this
endemic species of Montseny lives, as
well as in the breeding centres of the
Generalitat de Catalunya and the
Barcelona Zoo. The Montseny brook newt
is at a critical level of conservation
according to the International Union for
the Conservation of Nature (IUCN),
especially due to the deterioration of its
habitat and the reduction of water flow in
the torrents where it lives. Therefore, this
species depends entirely on maintaining a
good ecological status of the Montseny
torrents, a status that must be improved to
expand the distribution of the species and
in the near future have a more favourable
conservation status.

El Zoo Chester és un dels centres de
recuperació d’amfibis més prestigiosos
d’Europa. La Societat Zoològica del Nord
d’Anglaterra (NEZS) és la organització
que dirigeix el Zoològic de Chester i la
campanya de conservació Act for Wildlife.
Es va fundar el 1934 i està dirigit per un
equip executiu dirigit pel Dr. Mark Pilgrim,
el director general.

The Zoo Chester is one of the most
prestigious amphibian recovery centers in
Europe. The Zoological Society of
Northern England (NEZS) is the
organisation that runs the Chester Zoo
and the Act for Wildlife conservation
campaign. It was founded in 1934 and is
led by an executive team led by Dr. Mark
Pilgrim, the Chief Executive Officer.

Un cop iniciat el projecte Life Tritó del
Montseny va mostrar el seu interès en la
cria en captivitat del tritó del Montseny,

Once the Life Tritó Montseny project
started, it showed its interest in the
captive breeding of the Montseny newt, so
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motiu pel qual, a l’abril de 2017 es van
traslladar un total de 24 tritons del Centre
de Cria de Torreferrussa al Zoo de
Chester. Per aquest motiu, el Zoo de
Chester ha assumit l'adequació d'un espai
específic de cria en captivitat del tritó del
Montseny, seguint les normes de
bioseguretat i garantint les màximes
condicions d'humitat i temperatura del seu
hàbitat natural.

in April 2017 a total of 24 newts were
moved from the Torreferrussa Breeding
Centre to the Chester Zoo. For this
reason, Chester Zoo has taken on the
adaptation of a specific captive breeding
area for the Montseny newt, following
biosecurity standards and guaranteeing
maximum humidity and temperature
conditions in its natural habitat.

El nou programa de cria del Zoo de
Chester implica col·laboració tècnica amb
el grup dels especialistes europeus més
reconeguts en el camp dels amfibis, i
sens dubte contribueix als objectius del
projecte Life Tritó Montseny. Tot i que
aquest nou centre de cria de tritons del
Montseny del zoo de Chester (Regne
Unit) no ha estat finançat pel projecte Life,
contribuirà als seus resultats intercanviant
experiències i coneixements a nivell
europeu.

The new breeding programme at Chester
Zoo involves technical collaboration with
the group of Europe's most recognized
amphibian specialists, and undoubtedly
contributes to the objectives of the Life
Trito Montseny project. Although this new
breeding centre for Montseny newts from
the Chester Zoo (UK) has not been
funded by the Life project, it will contribute
to its results by exchanging experiences
and knowledge at European level.

Aquest zoo britànic es converteix en el
primer centre fora de Catalunya que
compta amb una instal·lació específica
per a la reproducció d’aquesta espècie, i
en el quart centre de tot el món dins del
programa de cria d’aquesta espècie
endèmica, juntament amb els Centres de
Fauna de Torreferrussa, Pont de Suert, i
del Zoo de Barcelona. El Zoo de Chester
ha habilitat un espai específic i privat,
lluny d’altres amfibis i dels visitants, per
prevenir malalties i altres riscos als nous
exemplars. En total, la instal·lació compta
amb prop de 60 aquaris, 27 per a adults i
30 per a larves i juvenils. Les cries
nascudes dins d’aquest programa seran
introduïdes de nou al Montseny.

This British zoo becomes the first centre
outside Catalonia to have a specific
facility for the reproduction of this species,
and the fourth centre worldwide within the
breeding programme for this endemic
species, along with the Fauna Centres of
Torreferrussa, Pont de Suert, and
Barcelona Zoo. Chester Zoo has set up a
specific and private space, far from other
amphibians and visitors, to prevent
diseases and other risks to new
specimens. In total, the facility has nearly
60 aquariums, 27 for adults and 30 for
larvae and juveniles. The offspring born
within this program will be introduced
again in Montseny.

Per tal de donar continuïtat a aquesta
col·laboració amb el Zoo de Chester, i
amb l’objectiu comú de millorar l’estat de
conservació del tritó del Montseny i
promoure la implicació d’ especialistes
internacionals de l’àmbit de l’herpetologia,
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals

In order to give continuity to this
collaboration with Chester Zoo, and with
the common objective of improving the
conservation status of the Montseny
brook
newt
and
promoting
the
involvement of international specialists in
the field of herpetology, the Technical
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(OTPN) de la Gerència de Serveis
d’Espais
Naturals,
de
l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, proposa un
Protocol entre la Diputació de Barcelona i
el Zoo de Chester representat per Zoo de
Chester Conservacion Trust per al
període 2019-2020.

Office of Natural Parks (OTPN) of the
Management of Services of Natural
Spaces, of the Area of Infrastructures and
Natural Spaces, the Barcelona provincial
council, proposes a Protocol between the
Barcelona provincial council and the
Chester Zoo represented by Zoo de
Chester Conservation Trust for the period
2.019-2.020.

Per tot això, les parts signants d’aquest
protocol d’entesa mútua el formalitzen, i
aquest es regirà pels següents punts:

Therefore, the signatories of this protocol
of mutual understanding formalize it, and
it will be governed by the following points:

Primer. Objecte

First. object

L’objecte principal d’aquest protocol és
formalitzar la relació entre el Zoo de
Chester, i la Diputació de Barcelona en
relació al projecte Life Tritó Montseny, i
establir un marc per a la cooperació entre
aquestes institucions, amb la finalitat de
millorar l'estat de conservació del tritó del
Montseny i el seu hàbitat de ribera, i
promoure la implicació d’especialistes en
l’àmbit de l’herpetologia.

The main purpose of this protocol is to
formalize the relationship between
Chester Zoo and Barcelona Provincial
Council in relation to the Life Tritó
Montseny project, and to establish a
framework for cooperation between these
institutions in order to improve the
conservation status of the Montseny
brook newt and its riverside habitat, and
to promote the involvement of specialists
in the field of herpetology.

Segon.
Objectius
operatius
Projecte Life Tritó Montseny

del

Second. Operational objectives of the
Life Tritó Montseny Project

La finalitat principal del projecte Life Tritó
Montseny
és
millorar
l'estat
de conservació del tritó del Montseny i el
seu hàbitat de ribera.

The main purpose of the Life Tritó
Montseny project is to improve the
conservation status of the Montseny
brook newt and its riparian habitat.

A causa del delicat estat de conservació,
el projecte LIFE Tritó Montseny pretén
implementar accions que minimitzin les
amenaces actuals sobre el tritó del
Montseny i propiciar una millora en el seu
estat de conservació. Per a això, s'han
establert objectius operatius, que són:

Due to the delicate state of conservation,
the LIFE Tritó Montseny project aims to
implement actions that minimize the
current threats to the Montseny newt and
promote an improvement in its state of
conservation. To this end, operational
objectives have been established, which
are:





Obj.1 garantir la seva conservació
genètica i ampliar la seva distribució
geogràfica.
 Obj.2
incrementar
la
qualitat



Obj.1 to ensure their genetic
conservation and to broaden their
geographical distribution.
Obj.2 to increase the hydrological
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hidrològica dels rierols i el seu flux
ecològic en la seva àrea de
distribució.
Obj.3 eliminar o minimitzar les
amenaces que existeixen en l'hàbitat
de ribera que actualment ocupa.
Obj.4 establir una adequada cobertura
legal a nivell estatal i europeu i
disposar d’una planificació per a la
seva gestió.
Obj.5 coneixement periòdic del seu
estat de conservació i ampliació dels
coneixements científics i tècnics per a
la seva conservació i gestió.
Obj.6 implicar i comprometre als
agents del territori en la conservació
dels hàbitats de ribera, de la seva
biodiversitat i en concret de l’espècie
Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)








quality of streams and their ecological
flow in their area of distribution.
Obj.3 to eliminate or minimize the
threats that exist in the riverside
habitat that it currently occupies.
Obj.4 to establish an adequate legal
coverage at state and European level
and to have a planning for its
management.
Obj.5 periodic knowledge of its state
of conservation and extension of
scientific and technical knowledge for
its conservation and management.
Obj.6 to involve and commit the
agents of the territory in the
conservation of the riverside habitats,
of their biodiversity and in particular of
the species Montseny brook newt
(Calotriton arnoldi).

Tercer. Objectius generals de les parts

Third. General objectives of the parties

Són objectius generals de les parts
signants del present protocol:

The general objectives of the parties to
this Protocol are as follows

1. Buscar oportunitats de treball conjunt
per a la conservació de l'espècie del
Tritó del Montseny (Calotriton Arnoldi)
i del seu hàbitat.

1. Seek opportunities for joint work for
the conservation of the species of the
Montseny's brook newt (Calotriton
Arnoldi) and its habitat.

2. Desenvolupar plans de treball que
representin la utilització òptima
d'aquestes habilitats i dels recursos
de les institucions implicades per
emprendre activitats en l'ajuda
d'aquests esforços de conservació.

2. Develop work plans that represent the
optimal utilization of these skills and
the resources of the institutions
involved to undertake activities in
support of these conservation efforts.

3. Identificar i proporcionar beneficis
específics a les parts signants del
protocol i al seu personal a través de
la via de desenvolupament de la
capacitat interna, l'assistència tècnica
i la investigació de camp.

3. Identify and provide specific benefits
to the parties to the protocol and their
staff through internal capacity building
pathway, technical assistance and
field research.

4. Aquest acord no restringeix la part de
la participació amb altres agències,
organitzacions o individus en la cerca
de la conservació de les espècies del

4. This agreement does not restrict part
of the participation with other
agencies, organizations or individuals
in pursuit of the conservation of the
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Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny.

species of the Montseny Natural Park
and Biosphere Reserve.

5. Aquest protocol es pot revisar o
ampliar, mitjançant una esmena
escrita consentida, signada i feta per
les parts.

5. This protocol may be revised or
expanded by a written amendment
consented to, signed and made by the
parties.

6. Els representants de les institucions
signants es reuniran almenys una
vegada a l’any per repassar el
progrés d'aquest protocol i per
desenvolupar els objectius a curt i
llarg termini i les estratègies per a la
futura posada en pràctica dels
mateixos.

6. The representatives of the signatory
institutions will meet at least once a
year to review the progress of this
protocol and to develop short and
long term objectives and strategies for
their future implementation.

7. Les institucions signants treballaran
conjuntament per desenvolupar i
compartir capacitats (tant en les àrees
de recerca de camp, maneig de
recursos, educació com en altres
àrees) en la recerca dels objectius
d'aquest protocol.

7. The signatory institutions will work
together to develop and share
capacities (in the areas of field
research, resource management,
education and other areas) in pursuit
of the objectives of this protocol.

8. En els projectes o els grups
d'activitats que s'identifiquen dins
l'ampli marc d'aquest protocol, es
poden crear acords addicionals entre
les
parts
signants
i
altres
organitzacions interessades. Aquests
acords addicionals s’hauran de fer per
escrit, i signats per les parts signants
del protocol.

8. In projects or groups of activities that
are identified within the broad
framework of this protocol, additional
agreements may be created between
the signatory parties and other
interested
organizations.
These
additional agreements must be in
writing, and signed by the parties to
the protocol.

Quart. Definició dels partícips

Fourth. Definition of participants

Es consideren partícips del Protocol per al
període 2019-2020:

They are considered as participants in the
Protocol for the period 2019-2020:







La Diputació de Barcelona, com a
soci coordinador del projecte Life Tritó
Montseny, i com a impulsora del
protocol.
El Zoo de Chester



The Barcelona Provincial Council, as
coordinating partner of the Life Tritó
Montseny project, and as promoter of
the protocol.
Chester Zoo

Cinquè. Declaració d’interès comú

Fifth. Declaration of common interest

Amb la signatura del present protocol, es

By signing this protocol, the objective is to

Àrea de Presidència
Secretaria General

persegueix l’objectiu de formalitzar una
declaració d’interès mutu, que no
estableix drets ni obligacions de caràcter
econòmic exigibles per la llei, ni
compromisos concrets per a cada part.

formalize a declaration of mutual interest,
which does not establish rights or
obligations of an economic nature
required by law, or specific commitments
for each party.

Sisè. Entrada en vigor

Sixth. Entry into force

Aquest protocol entrarà en vigor en el
moment de la signatura per part de totes
les parts, i tindrà una duració de dos
anys.

This protocol shall enter into force upon
signature by all parties and shall have
duration of two years.

Sense perjudici d’aquest termini de
vigència inicial, les parts podran acordar
perllongar-lo, fins a dos anys addicionals
com a màxim. L’acord de pròrroga es
formalitzarà per escrit mitjançant la
corresponent
addenda
al
present
Protocol.

Without prejudice to this initial period of
validity, the parties may agree to extend it,
up to a maximum of two additional years.
The extension agreement shall be
formalised in writing by means of an
addendum to this Protocol.

Setè. Causes de rescissió

Seventh. Reasons for termination

Les causes de rescissió abans del termini
acordat seran les següents:
- Acord de les parts, que s’ha de
registrar per escrit.
- Renúncia unilateral d’una de les parts
signants que ha de proporcionar una
notificació per escrit a I’altra part en
què s'expliquin les raons de la
renúncia. La rescissió del protocol
tindrà efecte sis mesos després de la
data de la notificació.
- Incapacitat sobtada, legal o material

The reasons for termination before the
agreed period shall be as follows:
- Agreement of the parties, which shall be
recorded in writing.
- Unilateral waiver by one of the signatory
parties who must provide written notice to
the other party explaining the reasons for
the waiver. The termination of the protocol
shall take effect six months after the date
of notification.

Vuitè. Règim jurídic instrumental del
protocol

Eighth. Instrumental legal regime of
the protocol

El present protocol es fonamenta, des del
punt de vista instrumental, en les
previsions de l’article 47.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.

This protocol is based, from the
instrumental point of view, on the
provisions of Article 47.1 of Law 40/2015,
1st October, on the Legal Regime of the
Public Sector.

I, en prova de conformitat, les persones
que l’atorguen signen aquest protocol”.

And, in proof of conformity, the persons
who grant it sign this protocol".

- Sudden, legal or material incapacity
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Segon. Notificar al Zoo Chester, el present acte administratiu, pel seu coneixement i
als efectes escaients.
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Gerència de Serveis de Medi Ambient
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la sensibilització i
participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus
plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local a la província de
Barcelona, per a l’exercici 2020, per un import màxim de 70.000 € (Exp. núm.
2019/0020538).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de data dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona es volen fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin
per finalitat:
 Projectes de sensibilització ambiental per a l’acció climàtica, que inclou projectes o
activitats sobre temàtiques com la transició energètica, la mitigació i l’adaptació al
canvi climàtic i de manera general activitats i/o projectes que permetin donar a
conèixer l’estat actual d’emergència climàtica i la urgència d’actuar. Sota aquest
marc temàtic s’inclouen projectes de sensibilització sobre eficiència i estalvi
energètic, energies renovables, etc.
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 Accions de sensibilització sobre la prevenció de residus, especialment els
envasos i altres plàstics d’un sol ús, tant a nivell domèstic com comercial. Sota
aquesta temàtica s’inclouen accions de sensibilització per a la reducció del
consum així com sobre la problemàtica generada pels plàstics tant en el medi
ambient com en la salut. No s'inclouen activitats de sensibilització per a la recollida
selectiva.
 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la
realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius,
basses, rieres, etc. que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i
patrimonial i la seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi
climàtic. També s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els
problemes que afecten a aquests ecosistemes, com per exemple la presència
d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a la seva solució.
Atès que s’ha considerat oportú obrir una convocatòria per a la concessió d’ajuts
econòmics a favor d’associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre
domiciliades a Catalunya, que desenvolupin projectes i activitats o serveis en matèria
de medi ambient, en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 70.000 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17221/48904 del pressupost 2020,
amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2020 existeixi
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el
que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17, 18 i 19
de l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
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Vist el que 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 el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat sisè
I.2.a) del Decret núm. 8836 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, (BOPB de 23 de juliol de 2019), modificat pel Decret
núm. 9609 de data 6 de setembre, de modificació de la composició de la Junta de
Govern Local (BOPB de 17 de setembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria 201920195120011523, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a
la sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció residus
plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de
Barcelona, per l’exercici 2020, el text íntegre de la qual és el següent:
“
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE, PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS
DESTINADES A LA SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN MATÈRIA
D’ACCIÓ CLIMÀTICA, PREVENCIÓ RESIDUS PLÀSTICS I ECOSISTEMES
AQUÀTICS CONTINENTALS EN L’ÀMBIT LOCAL DINS DE LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA, ANY 2020.

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011523
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.
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L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
2. Objecte i finalitat de les subvencions
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, destinades a
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
 Qualsevol projecte o programa realitzat per les entitats ambientalistes durant l’any 2020,
ja sigui nou o en curs, que incideixi directament en les polítiques d’educació, i/o
sensibilització ambientals que duguin a terme els ens locals de la Província de
Barcelona, facilitant-la, millorant-la o completant-la, en els àmbits temàtics definits al
següent punt.
2. D’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
 Projectes de sensibilització ambiental per a l’acció climàtica, que inclou projectes o
activitats sobre temàtiques com la transició energètica, la mitigació i l’adaptació al canvi
climàtic i de manera general activitats i/o projectes que permetin donar a conèixer l’estat
actual d’emergència climàtica i la urgència d’actuar. Sota aquest marc temàtic s’inclouen
projectes de sensibilització sobre eficiència i estalvi energètic, energies renovables, etc.
 Accions de sensibilització sobre la prevenció de residus, especialment els envasos i
altres plàstics d’un sol ús, tant a nivell domèstic com comercial. Sota aquesta
temàtica s’inclouen accions de sensibilització per a la reducció del consum així com
sobre la problemàtica generada pels plàstics tant en el medi ambient com en la salut.
No s'inclouen activitats de sensibilització per a la recollida selectiva.
 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la
realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, basses,
rieres, etc. que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i patrimonial i la
seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi climàtic. També
s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els problemes que afecten a
aquests ecosistemes, com per exemple la presència d’espècies exòtiques i invasores i
com podem contribuir a la seva solució.
No seran subvencionables accions amb les característiques que segueixen: les que la seva
finalitat sigui únicament lúdica o festiva, les accions circumscrites únicament a l’àmbit
escolar i les colònies d’infants.
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3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de
gener de 2020 i el 8 d’octubre de 2020.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions i
altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que hagin de realitzar
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de
les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (en endavant LGS), i que reuneixin les següents condicions:
 Desenvolupar projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, dins
l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del
corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció
en aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats
són sense afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen
en les pròpies activitats subvencionades.
 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin la competència municipal
en aquestes matèries
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes
a l’article 45 OGS.
5. Documentació a aportar
Sol·licitud de la subvenció segons model normalitzat que podrà trobar-se a la web:
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats, que inclou els annexos
següents:
1) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 1 del model normalitzat.
2) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 2 del model normalitzat.
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat.
4) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament
de la subvenció, d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat.

Àrea de Presidència
Secretaria General

5) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’Annex 3 del
model normalitzat.
6) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat.
7) Annex 5, si s’escau.
D’acord amb l’art 21.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, la documentació que ja estigui en poder de la Diputació es considera
presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant, mitjançant l’annex 5 del
model normalitzat.
A la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent (si s’escau):
1) Fotocòpia del DNI del representant legal.
2) Escriptura de constitució o Estatuts.
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Inscripció en el Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o
equivalent.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya. El model de sol·licitud es presentarà signat electrònicament pel representant
legal.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 28 de gener de
2020.
Es preveu realitzar una convocatòria única.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 5, s’han de presentar
electrònicament, en un document únic signat per l’interessat/ada o pel representant legal o
persona apoderada de l’entitat, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/, apartat Subvencions.
Aquelles entitats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta
convocatòria, podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126 Barcelona) en horari de 8,30
h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol
altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes
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als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Medi
Ambient mitjançant correu electrònic adreçat a ot.educaciopa@diba.cat i a
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert
de la convocatòria.
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexes estaran disponibles al web de la
Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats
Només es pot presentar un projecte per entitat sol·licitant.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a 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.
El termini màxim d’esmena serà el 25 de febrer de 2020.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
 Objectius i línies de treball de l’entitat en relació al projecte............ fins a 15 punts
 Memòria/descripció tècnica del projecte........................................ fins a 60 punts
-

Característiques, viabilitat tècnica i programació desenvolupada del projecte (fins a 25
punts).
Qualitat i caràcter innovador de l’actuació, especialment projectes d’Aprenentatge
Servei (fins a 15 punts)
Impacte social: promoció de la participació ciutadana i interès del projecte des del
punt de vista educatiu i/o de sensibilització ambiental (fins a 10 punts)
Replicabilitat del projecte per altres entitats o ens locals (fins a 10 punts)
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 Col·laboració i vinculació amb els programes municipals de Medi Ambient ... fins a 25
punts
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a l’any 2020 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 70.000 € euros i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/50500/17221/48904, condicionant la seva efectivitat i la seva
execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en el pressupost esmentat.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
Cal tenir en compte que l'import màxim que s’atorgarà per entitat/projecte serà de 6.000 € i
que l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas,
del 75 % del cost total del pressupost, i fins a esgotar la consignació pressupostària
anteriorment fixada.
Es concedeix fins el 75 % del cost total del pressupost, amb un màxim de 6.000.€, atès que
les subvencions van destinades a entitats sense ànim de lucre, les quals estan integrades
majoritàriament per voluntariat, disposen en general d’una estructura i un finançament
reduït, i per tant, les aportacions externes són essencials per poder desenvolupar el
projecte/activitat.
En cas que el cost final de l’activitat sigui inferior a l’inicialment pressupostat, l’import de la
subvenció es podrà reduir proporcionalment i, en cap cas, superarà el 75 % del cost total del
projecte/activitat.
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Medi Ambient.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
 Un / una representant de l’Àrea de Presidència de la corporació.
 El President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona o
persona en qui delegui.
 El Coordinador de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona o persona en
qui delegui.
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, declarar desert el concurs o
no esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció per part dels beneficiaris/àries, si en el termini d’un mes,
comptat a partir de la recepció de la notificació de l’acord de concessió, aquests no
manifesten expressament la renúncia. L’acceptació comportarà la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
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2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits
a l’article 6.2 OGS.
16. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que tinguin una
relació directa amb l’actuació subvencionada, i s’executin dins el període d’execució previst
en el punt tercer de les presents clàusules. Concretament, es consideren subvencionables
les despeses de personal i de desplaçament, sempre que siguin degudament justificades i
es trobin directament relacionades amb l’activitat objecte de la subvenció.
D’altra banda, es podran imputar en concepte de despeses indirectes les corresponents a
subministraments i serveis (com per exemple lloguers, material fungible, subministraments
continus, assegurances, etc.). Aquestes despeses, fins a un import màxim d’un 5 % de
l’import de les despeses directes imputades seran considerades com de funcionament propi,
i no precisaran justificació documental.
Seran considerades com a despeses no subvencionables: la manutenció i les dietes, les
despeses financeres i l’adquisició de béns materials que no estiguin estrictament relacionats
amb el projecte.
L’IVA no serà subvencionable quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
17. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu
pressupost d’execució no superi el límit del 75 % del cost total del projecte/activitat.

Àrea de Presidència
Secretaria General

18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
19. Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 d’octubre de
2020.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant el model normalitzat
que es podrà trobar a https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions- entitats i
revestirà la forma de:
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i
les desviacions respecte el pressupost previst.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 RLGS.
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat. La suma total de la relació de despeses de
l’Annex B ha de ser coincident amb el cost total de l’activitat.
2) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
3.- Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la
subvenció.
La mostra seleccionada estarà conformada per un percentatge de justificants de despesa a
revisar superior al 10 % i que representi, al menys el 20 % de la subvenció concedida.
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20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
El termini màxim d’esmena serà el 25 de novembre de 2020.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que faci les
al·legacions que consideri oportunes i/o presenti la documentació justificativa en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
El termini màxim per a la presentació de les al·legacions i/o documentació justificativa
serà el 11 de desembre de 2020.
21. Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.

Àrea de Presidència
Secretaria General

25. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de- premsa/imatge-corporativa .
26. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció,
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
27. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament les persones i els membres de les entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
28. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
29. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”
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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 ......... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per la Gerència de Serveis de Medi
Ambient pel desenvolupament de projectes i activitats destinades a la sensibilització i
la participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i
ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de Barcelona,
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 justificació de les
subvencions es pot trobar a https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats.
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions i altres
entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que hagin de realitzat l’activitat que
fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
reuneixin les següents condicions:
 Desenvolupar projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, dins l’àmbit
territorial de la província de Barcelona.
 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del
corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en
aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats són
sense afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen en les
pròpies activitats subvencionades.
 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin la competència
municipal en aquestes matèries.
Segon. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, destinades a
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
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 Qualsevol projecte o programa realitzat per les entitats ambientalistes durant l’any
2020, ja sigui nou o en curs, que incideixi directament en les polítiques d’educació,
i/o sensibilització ambientals que duguin a terme els ens locals de la Província de
Barcelona, facilitant-la, millorant-la o completant-la, en els àmbits temàtics definits
al següent punt.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia
El pressupost màxim que es destinarà per a l’any 2020 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 70.000 €.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’import a concedir a cadascun dels/de les projectes/activitats subvencionats/des es
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
Cal tenir present que l’import màxim que s’atorgarà per entitat/projecte serà de 6.000 € i que
l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
75 % del cost total del pressupost, i fins a esgotar la consignació pressupostària
anteriorment fixada.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 28 de gener de
2020.
Sisè. Altres dades
Els projectes i/o activitats s’hauran d’executar dins del període comprès entre l’1 de gener
de 2020 i el 8 d’octubre de 2020.”

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
del seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
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Quart. AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import de setanta mil euros (70.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50500/17221/48904 del pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de
Barcelona, amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2020
existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord
amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ
Gerència de Serveis de Turisme
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar un
error material a la part dispositiva de l’acord de Junta de Govern de 30 de maig
de 2019, relatiu a la formalització del Preacord sobre l’atorgament d’una
subvenció a favor de l’Ajuntament de Saldes, per a finançar les obres
d’“Ampliació de l’alberg municipal Casa Forestal per a Centre d’observació
astronòmica”, en el marc de les Meses de concertació PXGL 2016-2019, en el
sentit que on diu que l’aportació de la Diputació de Barcelona és de 132.569,53 €,
ha de dir 118.096,07 €, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(Exp. núm. 2019/0003755).- 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. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 313, de data 30 de
maig de 2019 es va aprovar la formalització del preacord 19/X/265141 “Ampliació
de l’alberg municipal casa forestal per a centre d’observació astronòmica” i, en
conseqüència, es va atorgar un recurs econòmic de 132.569,53 €, en el marc de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. Vist que s’ha detectat un error material en l’import de formalització del preacord
esmentat, ja que aquest havia estat preacordat per Decret de la Presidència 4301,
de data 19 de maig de 2016 però va ser complementat posteriorment per Decret
2837 de data 27 de març de 2018. Aquest fet ha provocat un error material en la
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transcripció de l’import fitxat com a aportació de la Diputació de Barcelona ja que on
diu 132.569,53 € hauria de figurar 118.096,07 €.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el previst a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la
rectificació d’errors materials en els actes administratius de les administracions
públiques, procedeix practicar la següent rectificació.
2. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat sisè,
punt I.5.e del Decret núm. 8836/19, de 17 de juliol de 2019 (BOPB de 23.07.2019),
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, que atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a
100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. RECTIFICAR, d’acord amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en
base a les raons adduïdes a la part expositiva de la present resolució, l’error material
comès en el dictamen 313 de data 30 de maig de 2019 relatiu a la formalització del
preacord 19/X/265141 “Ampliació de l’alberg municipal casa forestal per a centre
d’observació astronòmica”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” en el sentit següent:
On diu:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Saldes
P0818900C
Ampliació de l’alberg municipal casa forestal per a
centre d’observació astronòmica
132.569,53 €
2019
132.569,53 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de
la diversificació econòmica
Oficina Tècnica de Turisme
Base de concertació i complement central
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Ha de dir:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Saldes
P0818900C
Ampliació de l’alberg municipal casa forestal per a
centre d’observació astronòmica
118.096,07 €
2019
118.096,07 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de
la diversificació econòmica
Oficina Tècnica de Turisme
Base de concertació i complement central

Segon. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 14.473,46 €
l’import total concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu
(1903901533) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/76260 del vigent pressupost
de la corporació.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
1.588 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data
26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal del Bages en data 4 d’octubre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 155.137,20 € (Exp. núm.
2016/0006999).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
193/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 4 d’octubre de
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, de vigència
fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
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Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
78.606 €
17.368 €
35.000 €
25.752 €
156.726 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Bages
corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de Turisme,
s’evidencia que no ha complert amb el factor d’alumnes formats i per aquest motiu
s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i per tot això, cal reduir aquest
factor en 62,44 €.
4. Vist que el Consell Comarcal del Bages ha presentat un escrit de renúncia de la
part no justificada corresponent al factor “Promoció turística en el mercat de
proximitat” gestionat per l’Oficina de Promoció Turística, i per aquest motiu s’ha de
tramitar l’acceptació de renúncia de 1.340,11 €, i un altre escrit es presenta la
renúncia de la part no justificada corresponent al “Projecte singular” gestionat per
l’Oficina Tècnica de Turisme i per tant, cal acceptar la renúncia de 186,25 €.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de mil cinc-cents vint-i-sis euros amb trenta-sis
cèntims (1.526,36 €) corresponents als factors de “Promoció turística en el mercat de
proximitat” i “Projecte singular” de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona
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per a l’any 2018 fixada en el Contracte Programa signat entre la Diputació de
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages.
Segon. Reduir en la quantitat en mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta
cèntims (1.588,80 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta
de Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 193/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 4 d’octubre de
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, quedant fixada
l’aportació anual en la quantitat de cent cinquanta-cinc mil cent trenta-set euros amb
vint cèntims (155.137,20 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del
present acord.
Tercer. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 1.588,80 €
l’import total concedit mitjançant els corresponent ajustaments de valor negatius
(1903902284) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 i (1903902285) a
l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46500, del vigent pressupost de la
corporació.
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.”
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
23.866,79 € l’aportació atorga per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data
14 de juny de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès en data 16 de desembre
de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en
81.157,21 € (Exp. núm. 2016/0007316).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2018 (registre acords núm.
293/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 16 de
desembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de promoció dels
municipis del Moianès, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió

Import
56.649 €
13.167 €
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Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

25.000 €
10.208 €
105.024 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci per la promoció dels
municipis del Moianès corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina
Tècnica de Turisme, s’evidencia que no ha complert amb els factors número
d’alumnes formats i amb el d’empreses i serveis projectes territorials (PIT, SICTED;
CETS) i per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i per
tot això, cal reduir aquest factor en 976,85 €.
4. Vist que el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès ha presentat un
escrit de renúncia de la part no justificada corresponent al factor “Promoció turística
en el mercat de proximitat” gestionat per l’Oficina de Promoció Turística, i per
aquest motiu s’ha de tramitar l’acceptació de renúncia de 2.078.74 €. En aquest
mateix escrit es presenta la renúncia de la part no justificada corresponent als
“Factor de garantia i corrector municipal” i “Projecte singular” gestionats per l’Oficina
Tècnica de Turisme i per tant, cal tramitar la renúncia de 20.811,20 € .
Fonaments de dret
1. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de vint-i-dos mil vuit-cents vuitanta-nou euros
amb noranta-quatre cèntims (22.889,94 €) dels factors “Promoció turística en el mercat
de proximitat”, “Factor de garantia i corrector municipal” i “Projecte singular”
corresponent a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018
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fixada en el Contracte Programa signat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
per la promoció dels municipis del Moianès.
Segon. Reduir en la quantitat en vint-i-tres mil vuit-cents seixanta-sis euros amb
setanta-nou cèntims (23.866,79 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per
acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2018 (Registre acord núm. 293/18)
per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 4
d’octubre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels
municipis del Moianès, quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de vuitanta-un
mil cent cinquanta-set euros amb vint-i-un cèntims (81.157,21 €), d’acord amb els
termes establerts a la part expositiva del present acord.
Tercer. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 23.866,79 €
l’import total concedit mitjançant els corresponents ajustaments de valor negatius
(1903902282) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 i (1903902283) a
l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46700, del vigent pressupost de la
corporació.
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consorci per la promoció dels municipis del
Moianès.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
3.142,09 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà en data 15 de novembre
de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en
163.223,91 € (Exp. núm. 2016/0007043).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
188/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal

Import
85.016 €
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Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

23.110 €
32.000 €
26.240 €
166.366 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada per l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Berguedà corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina
Tècnica de Turisme, s’evidencia que no ha complert amb els factors reunions sector
privat i d’empreses i serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, CETS) i per
aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i per tot això, cal
reduir aquest factor en 3.142,09 €.
Fonaments de dret
1. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reduir en la quantitat en tres mil cent quaranta-dos euros amb nou cèntims
(3.142,09 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta de
Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 188/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic
del Berguedà, quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent seixanta-tres mil
dos-cents vint-i-tres euros amb noranta-un cèntims (163.223,91 €), d’acord amb els
termes establerts a la part expositiva del present acord.
Segon. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 3.142,09 €
l’import total concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu
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(1903902262) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 del vigent pressupost
de la corporació.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic
del Berguedà.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
229,51 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data
26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal d’Anoia en data 22 de novembre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 120.252,49 € (Exp. núm.
2016/0007314).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
194/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia,
de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
67.301 €
4.592 €
31.000 €
17.589 €
120.482 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal de l’Anoia
corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de Turisme,
s’evidencia que no ha complert amb el factor empreses i serveis en projectes
territorials (PIT, SICTED, CETS) i per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment
el criteri no assolit, i per tot això, cal reduir aquest factor en 229,51 €.
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Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reduir en la quantitat en dos-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-un cèntims
(229,51 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta de
Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 194/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de novembre
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, quedant
fixada l’aportació anual en la quantitat de cent vint mil dos-cents cinquanta-dos euros
amb quaranta-nou cèntims (120.252,49 €), d’acord amb els termes establerts a la part
expositiva del present acord.
Segon. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 229,51 €
l’import total concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu
(1903902256) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 del vigent pressupost
de la corporació.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal de l’Anoia.”
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
46,93 € l’aportació fixada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 26
d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que deriven
del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal d’Osona en data 17 de novembre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 152.794,07 € (Exp. núm.
2016/0006959).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
195/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
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obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona,
de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
86.401 €
14.851 €
25.000 €
26.589 €
152.841 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3.

Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal d’Osona
corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de Turisme,
s’evidencia que no ha complert amb el factor de total alumnes format i per aquest
motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i per tot això, cal reduir
aquest factor en 46,93 €.

Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reduir en la quantitat en quaranta-sis euros amb noranta-tres cèntims
(46,93 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta de Govern
de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 195/18) per fer front a les obligacions
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que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre
la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, quedant fixada l’aportació
anual en la quantitat de cent cinquanta-dos mil set-cents noranta-quatre euros amb set
cèntims (152.794,07 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del
present acord.
Segon. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 46,93 €
l’import total concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu
(1903902212) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 del vigent pressupost
de la corporació.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona.”
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
1.792,61 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte
Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat en data 22 de desembre de 2016, quedant fixada
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 181.025,39 € (Exp. núm.
2016/0006996).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
187/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de
desembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
84.854 €
33.964 €
29.000 €
35.000 €
182.818 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les

Àrea de Presidència
Secretaria General

evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci de Turisme del Baix
Llobregat corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de
Turisme, s’evidencia que no ha complert amb els factors de reunions sector privat,
formacions, número alumnes i empreses i serveis projectes territorials (PIT,
SICTED, CETS) i per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no
assolit, i per tot això, cal reduir aquest factor en 1.792,61 €.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reduir en la quantitat en mil set-cents noranta-dos euros amb seixanta-un
cèntim (1.792,61 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta
de Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 187/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat,
quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent vuitanta-un mil vint-i-cinc euros
amb trenta-nou cèntims (181.025,39 €), d’acord amb els termes establerts a la part
expositiva del present acord.
Segon. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 1.792,61 €
l’import total concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu
(1903902229) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 del vigent pressupost
de la corporació.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
1.995,58 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
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deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en data 17 de novembre de
2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 168.578,42 €
(Exp. núm. 2016/0006944).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
189/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
84.854 €
22.720 €
28.000 €
35.000 €
170.574 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina
Tècnica de Turisme, s’evidencia que no ha complert amb el factor de empreses i
serveis projectes territorials (PIT, SICTED; CETS) i per aquest motiu s’ha disminuït
proporcionalment el criteri no assolit, i per tot això, cal reduir aquest factor en
1.995,58 €.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
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de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reduir en la quantitat en mil nou-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-vuit
cèntims (1.995,58 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta
de Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 189/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme, quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent seixanta-vuit mil
cinc-cents setanta-vuit euros amb quaranta-dos cèntims (168.578,42 €), d’acord amb
els termes establerts a la part expositiva del present acord.
Segon. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 1.995,58 €
l’import total concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu
(1903902210) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 del vigent pressupost
de la corporació.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme.”
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
247,64 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data
26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Turisme del Vallès Occidental en data 21 de setembre de 2016,
quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 146.371,36 € (Exp.
núm. 2016/0006297).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
191/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 21 de setembre
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
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2. Per acord de la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2019 (registre acords núm.
206/19) va prendre coneixement de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental aprovada pel consorci en data 24 de juliol de 2018 la qual va ser
ratificada posteriorment pel Consell Comarcal de Vallès Occidental amb efectes 31
de desembre de 2018 i que determina la cessió global d’actius i passius i, en
general, la reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor
del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
75.170 €
11.449 €
25.000 €
35.000 €
146.619 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
4. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental, corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de
Turisme, s’evidencia que no ha complert amb el factor d’empreses i serveis en
projectes territorials (PIT, SICTED, CETS) i per aquest motiu s’ha disminuït
proporcionalment el criteri no assolit, per això, cal reduir aquest factor en 172,65 €.
5. Vist que el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha presentat un escrit de
renúncia de la part no justificada corresponent al factor “Promoció turística en el
mercat de proximitat” gestionat per l’Oficina de Promoció Turística, i per aquest
motiu s’ha de tramitar l’acceptació de renúncia de 74,99 €.
Fonaments de dret
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de setanta-quatre euros amb noranta-nou
cèntims (74,99 €) del factor “Promoció turística en el mercat de proximitat”
corresponent a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018
fixada en el Contracte Programa signat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
de Turisme del Vallès Occidental.
Segon. REDUIR en la quantitat en dos-cents quaranta-set euros amb seixanta-quatre
cèntims (247,64 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta
de Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 191/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 21 de setembre de
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent quaranta-sis mil tres-cents
setanta-un euros amb trenta-sis cèntims (146.371,36 €), d’acord amb els termes
establerts a la part expositiva del present acord.
Tercer. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 247,64 €
l’import total concedit mitjançant els corresponents ajustaments de valor negatius
(1903902127) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 i (1903902129) a
l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46501, del vigent pressupost de la
corporació.
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
2.221,02 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès en data 27 d’octubre de 2016,
quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 146.929,98 € (Exp.
núm. 2016/0006793).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
186/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de
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2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
73.172 €
23.367 €
30.000 €
22.612 €
149.151 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci de Promoció Turística de
l’Alt Penedès corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de
Turisme, s’evidencia que no ha complert amb el factor de reunions amb el sector
privat ni amb el total d’alumnes formats i per aquest motiu s’ha disminuït
proporcionalment el criteri no assolit, i per tot això, cal reduir aquest factor en
2.220,62 €.
4. Vist que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha presentat un escrit
de renúncia de la part no justificada corresponent al factor “Promoció turística en el
mercat de proximitat” gestionat per l’Oficina de Promoció Turística, i per aquest
motiu s’ha de tramitar l’acceptació de renúncia de 0,40 €.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de quaranta cèntims (0,40 €) del factor
“Promoció turística en el mercat de proximitat” corresponent a l’aportació econòmica
de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018 fixada en el Contracte Programa signat
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
Segon. Reduir en la quantitat en dos mil dos-cents vint-i-un euros amb un cèntim
(2.221,02 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta de
Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 186/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’ octubre de
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt
Penedès, quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent quaranta-sis mil noucents vint-i-nou euros amb noranta-vuit cèntims (146.929,98 €), d’acord amb els
termes establerts a la part expositiva del present acord.
Tercer. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 2.221,02 €
l’import total concedit mitjançant els corresponent ajustaments de valor negatius
(1903902131) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 i (1903902132) a
l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46700, del vigent pressupost de la
corporació.
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística de l’Alt
Penedès.”
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
6.893,96 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 27 d’octubre de 2016, quedant
fixada definitivament l’aportació anual per a 2019 en 140.222,04 € (Exp. núm.
2016/0007299).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
192/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 4 d’octubre de
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2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de
vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
77.006 €
19.100 €
20.000 €
31.010 €
147.116 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de
Turisme, s’evidencia que no ha complert amb els factors de reunions amb el sector
privat, formacions, número alumnes i amb el d’empreses i serveis en projectes
territorials (PIT, SICTE, CETS) i per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el
criteri no assolit, i per tot això, cal reduir aquest factor en 5.839,15 €.
4. Vist que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un escrit de renúncia
de la part no justificada corresponent al factor “Promoció turística en el mercat de
proximitat” gestionat per l’Oficina de Promoció Turística, i per aquest motiu s’ha de
tramitar l’acceptació de renúncia de 1.054,81 €.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de mil cinquanta-quatre euros amb vuitanta-un
cèntim (1.054,81 €) del factor “Promoció turística en el mercat de proximitat”
corresponent a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018
fixada en el Contracte Programa signat entre la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
Segon. Reduir en la quantitat en sis mil vuit-cents noranta-tres euros amb noranta-sis
cèntims (6.893,96 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per acord de la Junta
de Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 192/18) per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’ octubre de
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental,
quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent quaranta mil dos-cents vint-idos euros amb quatre cèntims (140.222,04 €), d’acord amb els termes establerts a la
part expositiva del present acord.
Tercer. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 6.893,96 €
l’import total concedit mitjançant els corresponent ajustaments de valor negatius
(1903902286) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 i (1903902287) a
l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46500, del vigent pressupost de la
corporació.
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en
34.344,39 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf en data 15 de novembre de
2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 117.938,61 €
(Exp. núm. 2016/0007282).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (registre acords núm.
190/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de
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novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2018 distribuïts en els conceptes següents:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
80.971 €
16.312 €
20.000 €
35.000 €
152.283 €

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor.
3. Vist que en la darrera justificació presentada per l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina
Tècnica de Turisme, s’evidencia que no ha complert amb els factors reunions sector
privat, formacions i amb el d’empreses i serveis projectes territorials (PIT, SICTED;
CETS) i per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i per
tot això, cal reduir aquest factor en 3.224,67 €.
4. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat un escrit
de renúncia de la part no justificada corresponent al factor “Promoció turística en el
mercat de proximitat” gestionat per l’Oficina de Promoció Turística, i per aquest
motiu s’ha de tramitar l’acceptació de renúncia de 31.119,72 €.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de trenta-un mil cent dinou euros amb setantados cèntims (31.119,72 €) del factor “Promoció turística en el mercat de proximitat”
corresponent a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018
fixada en el Contracte Programa signat entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf.
Segon. Reduir en la quantitat en trenta-quatre mil tres-cents quaranta-quatre euros
amb trenta-nou cèntims (34.344,39 €) l’aportació fixada per a l’any 2018 aprovada per
acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acord núm. 190/18)
per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data
15 de novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf, quedant fixada l’aportació anual en la
quantitat de cent disset mil nou-cents trenta-vuit euros amb seixanta-un cèntims
(117.938,61 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present
acord.
Tercer. REAJUSTAR comptablement en el sentit de reduir la quantia en 34.344,39 €
els corresponent ajustaments de valor negatius (1903902263) a l’aplicació
pressupostària G/30201/43201/46700 i (1903902264) a l’aplicació pressupostària
G/30202/43200/46700, del vigent pressupost de la corporació.
Quart. NOTIFICAR els presents acords l’Agència de Desenvolupament Econòmic del
Garraf.”
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal
d’Osona per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020051).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
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turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consell Comarcal d’Osona és una entitat pública que té com un dels seus
objectius la promoció del turisme en el territori de la comarca d’Osona.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal d’Osona planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consell Comarcal d’Osona per establir el
marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca
(Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER
ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA (PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consell Comarcal d’Osona........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.
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III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

El Consell Comarcal d’Osona és una entitat pública que té com un dels seus objectius
la promoció del turisme en el territori de la comarca d’Osona.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal d’Osona planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió territorial
del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector turístic i
la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de
facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona,
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest Contracte Programa
que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, per desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
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Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consell Comarcal
d’Osona, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou:
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
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 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’acció comarcals.
Correspon al Consell Comarcal d’Osona
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual , amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
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 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15% per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
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Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consell Comarcal d’Osona pel seu
President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
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La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat per establir el marc de relacions per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp.
núm. 2019/0020052).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
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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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat és una entitat pública que té com a
objectiu principal contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el
desenvolupament del sector turístic comarcal.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat planteja la necessitat de continuar treballant
en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
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2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat per
establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la
comarca (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA (PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.
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II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat és una entitat pública que té com a objectiu
principal contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament
del sector turístic comarcal.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci
de Turisme del Baix Llobregat planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector
turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols
ha de facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per desenvolupar els instruments
de gestió turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
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El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
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 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de
Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’acció comarcals.
Correspon al Consorci de Turisme del Baix Llobregat
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
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Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
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L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consorci de Turisme del Baix
Llobregat pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
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Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
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e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Tretzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”
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Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental per establir el marc de relacions per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp.
núm. 2019/0020053).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una entitat pública que té com un dels
seus objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
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Comarcal del Vallès Oriental planteja la necessitat de continuar treballant en la
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per
establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la
comarca (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
ORIENTAL PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA (PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
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Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consell Comarcal del Vallès Oriental........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una entitat pública que té com un dels seus
objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector
turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols
ha de facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.

Àrea de Presidència
Secretaria General

VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per desenvolupar els instruments de
gestió turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)
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 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’accions anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’accions han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de
Serveis.
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7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’accions comarcals.
Correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual , amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció
de l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el
present Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
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 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
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Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental
pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
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Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. Amb
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
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Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf per establir el marc de relacions per
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020054).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
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3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf és una entitat pública que té
com a objectiu, entre d’altres, el foment i execució d’accions dirigides al
desenvolupament de la oferta i la demanda de serveis turístics en el seu àmbit
d’actuació. Promoure accions per propiciar i possibilitar l’establiment de noves
estructures i mitjans adequats per la millora qualitativa i quantitativa de la oferta
turística i el foment de la iniciativa privada en l’àmbit del sector turístic al seu àmbit
d’actuació.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència
de Desenvolupament Econòmic del Garraf planteja la necessitat de continuar
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del
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Garraf per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DEL GARRAF PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA
(PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

Àrea de Presidència
Secretaria General

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf és una entitat pública que té com
a objectiu, entre d’altres, el foment i execució d’accions dirigides al desenvolupament
de la oferta i la demanda de serveis turístics en el seu àmbit d’actuació. Promoure
accions per propiciar i possibilitar l’establiment de noves estructures i mitjans adequats
per la millora qualitativa i quantitativa de la oferta turística i el foment de la iniciativa
privada en l’àmbit del sector turístic al seu àmbit d’actuació.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf planteja la necessitat de continuar treballant en
la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja
el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
IX. Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf, reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
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Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
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 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’accions anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’acció comarcals.
Correspon a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del contracte programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
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 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
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Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part de l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o
personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
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Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
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per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic
del Garraf.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
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52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Bages per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020055).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consell Comarcal del Bages és una entitat pública que té com un dels seus
objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal del Bages planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
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Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consell Comarcal del Bages per establir el
marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca
(Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES
PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS
DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA (PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
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De l’altra, el Consell Comarcal del Bages ........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

El Consell Comarcal del Bages és una entitat pública que té com un dels seus objectius
la promoció dels recursos turístics de la comarca.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal del Bages planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió territorial
del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector turístic i
la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de
facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
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Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Bages, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest Contracte
Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, per desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’accions que s’haurà de definir
durant el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà
l’aportació a realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat
per part de l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consell Comarcal del
Bages, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
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S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Accions tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Accions anual ha de contenir un sistema
d’indicadors de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Accions anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’accions comarcals.
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Correspon al Consell Comarcal del Bages
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
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 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
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Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consell Comarcal del Bages pel seu
President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
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Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
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Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà per establir el marc de relacions per
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020056).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
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3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà és una entitat pública que té com a
objectiu principal el foment del turisme a la comarca del Berguedà.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència
de Desenvolupament del Berguedà, planteja la necessitat de continuar treballant en
la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística
de la comarca (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:

Àrea de Presidència
Secretaria General

“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
BERGUEDÀ PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA (PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà ........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà és una entitat pública que té com a
objectiu principal el foment del turisme a la comarca del Berguedà.
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VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà planteja la necessitat de continuar treballant en la
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà , reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció, que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos

Àrea de Presidència
Secretaria General

objectius estratègics imprescindibles que haurà
Desenvolupament del Berguedà, en el seu Pla d’Acció.

de

desenvolupar

l’Agència

de

Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
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El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de
Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’acció comarcals.
Correspon a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:




Factor de Garantia
Factor de Gestió
Projecte Singular

Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
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El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de factor de
garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
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Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
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les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
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Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental per establir el marc de relacions per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp.
núm. 2019/0020057).- 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
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1. La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és una entitat pública que té com un dels
seus objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca del Vallès
Occidental.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal del Vallès Occidental planteja la necessitat de continuar treballant en la
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
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la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per
establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la
comarca (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA (PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
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comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.
III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental és una entitat pública que té com un dels
seus objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca del Vallès Occidental.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal del Vallès Occidental planteja la necessitat de continuar treballant en la
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per desenvolupar els instruments
de gestió turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
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El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consell Comarcal del
Vallès Occidental, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
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 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’acció comarcals.
Correspon al Consell Comarcal del Vallès Occidental
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
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l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
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En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consell Comarcal del Vallès
Occidental pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
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turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resolt el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
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relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la

Àrea de Presidència
Secretaria General

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.”
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, i el Consell Comarcal de
l’Anoia per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm.
2019/0020058).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consell Comarcal de l’Anoia és una entitat pública que té com un dels seus
objectius la promoció del turisme en el territori de la comarca de l’Anoia.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal de l’Anoia planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el
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sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consell Comarcal de l’Anoia per establir el
marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca
(Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA
PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS
DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA (PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
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Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consell Comarcal de l’Anoia ........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

El Consell Comarcal de l’Anoia és una entitat pública que té com un dels seus objectius
la promoció del turisme en el territori de la comarca de l’Anoia.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell
Comarcal de l’Anoia planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió territorial
del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector turístic i
la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de
facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
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VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de
l’Anoia, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest Contracte
Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, per desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consell Comarcal de
l’Anoia, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

Àrea de Presidència
Secretaria General

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de
Serveis.
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7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’acció comarcals.
Correspon al Consell Comarcal de l’Anoia
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual , amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:




Factor de Garantia
Factor de Gestió
Projecte Singular

Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
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 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
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Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consell Comarcal de l’Anoia pel seu
President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
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Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha
incomplert un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les
obligacions o compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà
comunicat a la resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el
requeriment persisteix l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts
signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte
Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
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Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal de l’Anoia.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, i el Consorci de Promoció
Turística del Penedès per establir el marc de relacions per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca de l’Alt Penedès per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020060).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
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3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat pública que té com a
objectiu essencial contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el
desenvolupament de l’activitat del turisme i, concretament, de l’enoturisme, dins el
seu àmbit d’actuació.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el
Consorci de Promoció Turística del Penedès planteja la necessitat de continuar
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consorci de Promoció Turística del Penedès
per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística
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de la comarca de l’Alt Penedès (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
DEL PENEDÈS PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER DESENVOLUPAR ELS
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS
(PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consorci de Promoció Turística del Penedès ........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
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V.

El Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat pública que té com a
objectiu essencial contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el
desenvolupament de l’activitat del turisme i, concretament, de l’enoturisme, dins el seu
àmbit d’actuació.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci
de Promoció Turística del Penedès planteja la necessitat de continuar treballant en la
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
Turística del Penedès, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca de l’Alt Penedès, amb una vigència
quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
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el darrer trimestre de l’any anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consorci de Promoció
Turística del Penedès, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou:
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
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Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’accions comarcals.
Correspon al Consorci de Promoció Turística del Penedès
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
 Factor de Gestió
 Projecte Singular
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Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
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Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consorci de Promoció Turística del
Penedès pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
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La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
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Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística del
Penedès.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la
promoció dels municipis del Moianès per establir el marc de relacions per
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desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020061).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès és una entitat pública que té
com un dels seus objectius dinamitzar econòmicament el Moianès i promocionar el
territori com un lloc atractiu.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el
Consorci per la promoció dels municipis del Moianès planteja la necessitat de
continuar treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant
els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant
noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
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l’expedient.
2. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consorci per la promoció dels municipis del
Moianès per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS
MUNICIPIS DEL MOIANÈS PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA
(PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès ........................
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir
el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona
a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i
altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un
turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la
missió de l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un
contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de
Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.

IV.

Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.

V.

El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès és una entitat pública que té
com un dels seus objectius dinamitzar econòmicament el Moianès i promocionar el
territori com un lloc atractiu.

VI.

L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci
per la promoció dels municipis del Moianès planteja la necessitat de continuar
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.

VII.

Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions
que cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen
encomanades les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació
de Barcelona i l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una
relació formal de concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en
el qual s’han d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència
quadriennal i que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a
assolir, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i
avaluació a què s’ha de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que
corresponen pels resultats a aconseguir.

VIII.

Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
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Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció
dels municipis del Moianès, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen
aquest Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consorci per la
promoció dels municipis del Moianès, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
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S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’accions comarcals.
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Correspon al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
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 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a
màxim el 31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de
presentar com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
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Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consorci per la promoció dels
municipis del Moianès pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o
personal tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
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Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci per la promoció dels municipis del
Moianès.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme per establir el marc de relacions per desenvolupar
els instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp.
núm. 2019/0020062).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per
afavorir el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de
Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes
turístics per un turisme sostenible, són els objectius principals que defineixen de
forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de Serveis.
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i
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un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis
de Turisme.
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts
en base al contracte programa.
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa
pel període 2020-2023.
5. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme és una entitat pública que té
com a objectiu essencial la millora, la promoció i el foment del turisme del territori
dels ens consorciats.
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme planteja la necessitat de
continuar treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant
els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant
noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
Fonaments de dret
1. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I, de
la part resolutiva, punt 4.b.1) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019,
de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i ratificació de
la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, publicat al BOPB
de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a través
de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consorci de Promoció Turística Costa del
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Maresme per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca (Període 2020-2023), d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
COSTA DEL MARESME PER ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS PER
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA
(PERÍODE 2020-2023)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
De l’altra, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ........................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir el
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a
través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres
entitats territorials així com la promoció i creació de productes turístics per un turisme
sostenible, són els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de
l’esmentada Gerència de Serveis.

II.

El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona,
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu consell
comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i un contracte
programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de Turisme.

III.

El contracte programa es va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de treball
convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts en base
al contracte programa.
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IV. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix l’alineament
d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant l’oportunitat d’introduir
millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa pel període 2020-2023.
V.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme és una entitat pública que té
com a objectiu essencial la millora, la promoció i el foment del turisme del territori dels
ens consorciats.

VI. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci
de Promoció Turística Costa del Maresme planteja la necessitat de continuar treballant
en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
VII. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que
cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades
les comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i
l’ens comarcal, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han
d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a
aconseguir.
VIII. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen
aquest Contracte Programa que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació
de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, per desenvolupar els
instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència quadriennal.
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius
estratègics que són la base dels Plans d’Accions que anualment aprovarà l’ens comarcal i
acordarà amb la Gerència de Serveis de Turisme, en què es concretaran unes actuacions
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles.
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Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la
vigència del Contracte Programa s’establiran en un pla d’acció que s’haurà de definir durant
el darrer trimestre de l’any de anterior al de vigència del Pla i que configurarà l’aportació a
realitzar per part de Diputació de Barcelona. Aquest Pla haurà d’estar aprovat per part de
l’ens comarcal abans de l’inici de vigència de l’esmentat Pla.
Les accions que inclou el Pla d’Acció s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de dos
objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, en el seu Pla d’Acció.
Aquests objectius estratègics són:
 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme que
inclou :
-

Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)

 Orientar les accions dels Plans anuals de cada comarca al Pla de Màrqueting de
Catalunya (2018-2022) i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació
Barcelona (2020-2022).
S’estableixen, a més, els següents objectius específics:
 Disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb representació públicprivada, en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme.de la Diputació de
Barcelona (en endavant GST).
 Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per a l’estadística i obtenció de
coneixement estratègic, entre els quals els indicadors de turisme sostenible SIT-DIBA,
enquesta de turistes a Barcelona i el projecte Tourism Data System, entre d’altres.
 Alinear el màrqueting de la destinació amb el de la GST en la promoció nacional i
internacional de la destinació comarcal i promoure la destinació comarcal en el mercat de
proximitat.
 Promoure la innovació de la oferta turística i la concreció de nous productes turístics 4D,
que buscant la Desestacionalització, la Desconcentració Territorial, la Diversificació de
Productes i l’Increment de la Despesa.
 Implantar a nivell comarcal el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere i el programa
Punts d’Informació Turística.
 Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de
coneixement promoguts per la GST.
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 Coordinar els projectes d’implantació d’infraestructures turístiques i projectes europeus a
la demarcació amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
 Realitzar un acompanyament tècnic en matèria de turisme als municipis.
Pel que fa als plans d’acció anuals l’ens comarcal es compromet a desenvolupar una
metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals d’accions,
d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de Turisme.
Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent les
determinacions d’aquest Contracte Programa.
El Pla d’Acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’Acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts
Correspon a la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.

Assessorament, suport tècnic i econòmic, tal com estableix el Contracte Programa.
Fer acompanyament i seguiment del Pla d’Acció anual de la comarca.
Transferir coneixement i oferir formació als ens comarcals, locals i agents del sector.
Suport en la creació de producte turístic.
Gestionar el Pla Anual de Màrqueting Turístic de la GST, de forma coordinada amb la
comarca.
6. Informar sobre el desenvolupament de Meses de Concertació i Catàleg Anual de Serveis.
7. Coordinar amb altres àrees de la Diputació i altres institucions catalanes, estatals i
internacionals, temes de Turisme que afectin als plans d’acció comarcals.
Correspon al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
1. Elaborar, acordar amb la GST, aprovar i gestionar el Pla d’Acció anual, alineat amb els
principis i objectius del Contracte Programa.
2. Dotar de recursos tècnics i econòmics el Pla d’Acció anual.
3. Implementar el Pla d’Acció anual, amb la coordinació i seguiment de la GST.
4. Justificar econòmica i tècnicament el Pla d’Acció anual.
5. Incorporar els diferents actors dels sistema turístic comarcal, entre els quals els diferents
representants del sector privat, la ciutadania i altres ens locals de la comarca.
Quart.- Assignació de recursos
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present
Contracte Programa.
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com
a base 3 factors:
 Factor de Garantia
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 Factor de Gestió
 Projecte Singular
Per al càlcul de l’import del Factor de Garantia s’utilitzaran indicadors objectius d’oferta i
demanda turística relacionats amb l’àmbit comarcal i provincial.
Per al càlcul de l’import del Factor de Gestió es tindran en compte indicadors relacionats
amb activitats alineades amb els objectius del Contracte Programa proposades des de la
gerència de serveis de turisme que hauran de dur a terme els ens comarcals.
El Projecte Singular tindrà una aportació econòmica que es determinarà de manera
discrecional en funció de les propostes de projecte presentades per l’ens comarcal
anualment.
L’assignació de recursos durant la vigència del Contracte Programa, així com els criteris per
a la determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà anualment com a
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia
aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de
formalització d’addenda.
Cinquè. Justificació i pagament de les aportacions
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de remetre a
la Diputació de Barcelona una relació de despeses, a través d’un formulari que serà facilitat
per aquesta Diputació. Les justificacions hauran d’anar acompanyades de:
 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual.
 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte Singular
objecte de suport, si és el cas.
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge no
superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser com
a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes de Factor de Garantia.
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest concepte,
despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum,
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb un màxim del
15 % per a aquestes despeses generals.
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Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió
Per a la justificació del Factor de Gestió es farà servir un formulari diferent en funció dels
indicadors que cada any es facin servir per al càlcul d’aquesta aportació. En aquest cas,
es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, sempre i quan s’hagi
acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en altres indicadors de
gestió.
Pagament de les aportacions
La forma de pagament es farà de la següent manera:
-

Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de
Garantia i Projecte Singular. El 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a màxim el
31 d’octubre de l’anualitat corresponent.
El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà contra
la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció anual i Projecte Singular
pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió que
determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de presentar
com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Sisè.- Vigència del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2023. Aquest Contracte Programa podrà ser prorrogat per acord exprés dels
respectius òrgans de govern.
Setè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme pel seu President (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal
tècnic.
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment, en base a l’avaluació de les activitats
realitzades en els diferents àmbits previstos en el pla de treball: activitat turística, producte
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i
màrqueting i gestió i planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin
dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció
del visitant.
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Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vuitè.- Revisió del Contracte Programa i modificació
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits
extraordinaris que es puguin plantejar.
Novè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest
Contracte Programa.
Desè.- Causes d’extinció
El Contracte Programa s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el Contracte Programa.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Contracte Programa.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al Contracte Programa i o a
altres lleis.
El compliment i la resolució del present Contracte Programa donarà lloc a la seva liquidació
amb l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En
relació als compromisos econòmics derivats del present Contracte Programa, s’entendrà
que s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció
d’ambdues parts, tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant
l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Contracte Programa
existeixen actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable
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per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les
mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Onzè.- Modificacions del Contracte Programa
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte
Programa.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte
Programa.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Tretzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin 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 comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Contracte Programa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme.
Tercer. COMUNICAR el present Contracte Programa, un cop degudament formalitzat,
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
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59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb l’objecte de treballar
en la implantació del programa “Compromís per a la Sostenibilitat Turística” a
les comarques de Barcelona, per un import total de 160.000 € amb càrrec al
pressupost de 2019, la quantitat de 66.000 €, i amb càrrec al pressupost de 2020,
la quantitat de 94.000 € (Exp. núm. 2019/19493).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
Fets
1.

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme (en
endavant, GST), treballa per afavorir el desenvolupament social i econòmic dels
311 municipis de la demarcació a través del turisme. El suport a les polítiques
turístiques de municipis i altres entitats territorials, així com la promoció i creació
de productes turístics, són els dos objectius principals que defineixen de forma
genèrica la nostra missió.

2.

Dins la Gerència, l’Oficina Tècnica de Turisme, desenvolupa les línies d’actuació
de gestió turística territorial i de coneixement i innovació turística, i té com a missió
atendre de forma satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i
expectatives dels ens locals de les comarques de Barcelona i els seus
departaments de gestió turística (ajuntaments, consorcis i consells comarcals,
entre d’altres) tot i cercant informació qualificada del sector, transmetent el
coneixement generat sobre el turisme i la seva gestió, especialment a escala local,
i a través de la realització de treballs, activitats, assessoraments i intervencions
directes sobre recursos i infraestructures.

3.

La línia d’actuació “gestió turística territorial” té com a objectiu específic
incrementar el nombre d’ens locals, d’empreses i de serveis turístics
compromesos amb el turisme responsable i sostenible.

4.

L’Organització Mundial del Turisme (en endavant, OMT), com a organisme
especialitzat en turisme adherit a l’Organització de les Nacions Unides, manifesta
que “El desenvolupament turístic sostenible atén a les necessitats dels turistes i
de les regions receptores, i al mateix temps protegeix i fomenta les oportunitats
per al futur. Es concep com una via cap a la gestió de tots els recursos de forma
que puguin satisfer les necessitats econòmiques, socials i estètiques, respectant
al mateix temps la integritat cultural, els processos ecològics essencials, la
diversitat biològica i els sistemes que sostenen la vida”. Per tant, és un turisme
que es desenvolupa amb activitats sostenibles sota l’esfera de la triple dimensió:
ambiental, econòmica i sociocultural.
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5.

L’any 1992 es van assentar les bases del concepte del desenvolupament
sostenible a la “Cimera de la Terra” a Río de Janeiro. Posteriorment, l’any 1995 es
va realitzar a Lanzarote la “Conferència Mundial de Turisme Sostenible”, posant
les bases del que significa aplicar el desenvolupament sostenible al turisme, el
resultat de la qual va ser la “Carta Mundial de Turisme Sostenible”.

6.

En aquest procés, tant des de les administracions públiques com des del sector
privat i fins i tot els mateixos turistes, la preocupació per desenvolupar un turisme
sostenible ha anat creixent. Tant és així que actualment és una de les majors
preocupacions per part dels turistes. D’aquesta manera s’han anat desenvolupant
criteris i requisits per definir quines activitats i àrees són les que s’han d’aplicar en
relació a la seva major incidència en el turisme. Aquest desenvolupament s’ha
aplicat de forma prioritària al sector privat, especialment hoteler i no tant a la
gestió pública d’un destí. Ha estat recentment que s’ha començat a treballar pel
desenvolupament d’un marc conceptual sota el qual una Destinació Turística es
pugui considerar com a sostenible i que ha conclòs amb el desenvolupament de la
primera certificació internacional per a Destinacions Turístiques Sostenibles, sota
la marca Biosphere Responsible Tourism.

7.

S’entén el turisme en una Destinació com un sistema complex, que inclou
visitants, població resident, empreses, territori i patrimoni, atenent a un
plantejament integrador en el que la variable ambiental haurà de conjugar-se amb
les restants variables de la sostenibilitat, les socials, les culturals, les
econòmiques, les institucionals i les pròpiament ètiques dels productors i
consumidors de serveis turístics.

8.

El turisme responsable significa un grau més en la sostenibilitat turística. Aquest
ha de ser garantia d’autenticitat, un desenvolupament sostenible, protecció del
patrimoni tangible i intangible, desenvolupament endogen local, contribució a
l’economia local, millora de la qualitat de vida, satisfacció, seguretat i qualitat
turística, implicació del turista en el destí, etc.

9.

Per altra banda, i amb la finalitat de consensuar una definició operativa a nivell
internacional dels estàndards de turisme sostenible i facilitar la comprensió
d’aquesta als mercats i consumidors, l’any 2010 es crea el Consell Global de
Turisme Sostenible (en endavant, GSTC) impulsat per organitzacions líders en
turisme sostenible, entre les quals està l’OMT. Aquest Consell implementa un
programa de reconeixement, aprovació i acreditació en turisme sostenible a nivell
global i des de 2013 presenta els Criteris Globals de Turisme Sostenible per a
Destinacions, adreçat a aquelles destinacions turístiques que volen desenvolupar
una estratègia de sostenibilitat recolzada en indicadors contrastats i comparables,
i dissenyades per a ser utilitzades en tota escala de destinacions.

10. La Diputació de Barcelona, a través de la GST, va signar en data 27 de març de
2015 la “Carta de Compromís per al Turisme Responsable” amb el Consell Global
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de Turisme Responsable com a ferm compromís d’avançar cap un model nou de
desenvolupament turístic basat en els principis de sostenibilitat, la diversitat
cultural i la responsabilitat social. L’any 2017 la Diputació de Barcelona va obtenir
la certificació Biosphere Responsable Tourism per a la destinació turística
“Barcelona és molt més“ i les marques turístiques territorials: “Costa Barcelona”,
“Paisatges Barcelona“ i “Pirineus Barcelona”, certificació atorgada per l’Instituto
de Turismo Responsable. I aquest any 2019 Barcelona s’ha convertit en la segona
destinació mundial en rebre la distinció “Biosphere Gold”, en reconeixement al
treball desenvolupat per implicar les destinacions, empreses i els serveis turístics
de la província en el desenvolupament d’un turisme sostenible.
11. Per altra banda la Diputació de Barcelona, a través de la GST, té signats
contractes-programa per al desenvolupament del turisme local amb les entitats de
gestió turística comarcals de la demarcació. Aquests contractes, inclouen com a
un dels objectius orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i
responsable del Turisme. Així, orientar la destinació comarcal cap a la gestió
sostenible i responsable del turisme ha permès orientar el treball en destinació cap
als següents objectius estratègics:
Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i
més eficients
 Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació
i increment de Despesa)





12. La Diputació de Barcelona com a ens gestor de les marques turístiques “Costa
Barcelona”, “Paisatges Barcelona“ i “Pirineus Barcelona”, vol estendre la cultura
de la sostenibilitat turística a les destinacions, empreses i serveis turístics de les
comarques de Barcelona a través dels ens de gestió turística amb els que la
Diputació ha signat un contracte programa. Per tal d’assolir aquest objectiu,
s’implementarà el programa “Compromís per a la sostenibilitat turística”. Aquest
programa consisteix en la implantació d’uns manuals de bones pràctiques en
sostenibilitat per a empreses alineats amb la certificació Biosphere i
complementats amb formacions intersectorials i tallers formatius coordinats pels
ens de promoció turística comarcals.
13. En data 4 de setembre de 2017 (Registre de convenis 698/17) es va signar el
conveni de col·laboració per treballar en la implantació del programa “Compromís
per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona entre la Diputació de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona, que té una vigència fins el 30 de novembre de 2019. Aquest conveni
va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la corporació en sessió de 22

Àrea de Presidència
Secretaria General

de desembre de 2016 (registre d’acords 717/16) i posteriorment modificat en data
25 de maig de 2017 (registre d’acords 231/17).
14. Amb posterioritat, també s’ha signat conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona i el Instituto de Turismo Responsable que
regula les bases de relació entre les parts en referència a l’aplicació del sistema
Biosphere de turisme sostenible i responsable a la destinació Barcelona.
15. Aquesta col·laboració s’ha valorat molt positivament, per la qual cosa es considera
necessari seguir treballant amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona en la implantació del programa “Compromís per a la
sostenibilitat turística”.
Fonaments de dret
1.

Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.

2.

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).

3.

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).

4.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20
LGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut
i periodicitat de la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

5.

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.

6.

La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I,
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de la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de
2019, de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i
ratificació de la delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions
ordinàries, publicat al BOPB de data 17 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona,
per treballar en la implantació del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística”
a les comarques de Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS
DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER TREBALLAR EN LA
IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA “COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT
TURÍSTICA” A LES COMARQUES DE BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador, facultada
d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de 2019,
sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA,
representada pel seu President, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme (en
endavant, GST), treballa per afavorir el desenvolupament social i econòmic dels 311
municipis de la demarcació a través del sector del turisme. El suport a les polítiques
turístiques de municipis i altres entitats territorials, així com la promoció i creació de
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productes turístics, són els dos objectius principals que defineixen de forma genèrica la
seva missió.
II.

Dins la Gerència, l’Oficina Tècnica de Turisme, desenvolupa les línies d’actuació de
gestió turística territorial i de coneixement i innovació turística, i té com a missió atendre
de forma satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives dels ens
locals de les comarques de Barcelona i els seus departaments de gestió turística
(ajuntaments, consorcis i consells comarcals, entre d’altres) tot i cercant informació
qualificada del sector, transmetent el coneixement generat sobre el turisme i la seva
gestió, especialment a escala local, i a través de la realització de treballs, activitats,
assessoraments i intervencions directes sobre recursos i infraestructures.

III.

La línia d’actuació “gestió turística territorial” té com a objectiu específic incrementar el
nombre d’ens locals, d’empreses i de serveis turístics compromesos amb el turisme
responsable i sostenible.

IV. L’Organització Mundial del Turisme (en endavant, OMT), com a organisme especialitzat
en turisme adherit a l’Organització de les Nacions Unides, manifesta que “El
desenvolupament turístic sostenible atén a les necessitats dels turistes i de les regions
receptores, i al mateix temps protegeix i fomenta les oportunitats per al futur. Es concep
com una via cap a la gestió de tots els recursos de forma que puguin satisfer les
necessitats econòmiques, socials i estètiques, respectant al mateix temps la integritat
cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes que
sostenen la vida”. Per tant, és un turisme que es desenvolupa amb activitats
sostenibles sota l’esfera de la triple dimensió: ambiental, econòmica i sociocultural.
V.

L’any 1992 es van assentar les bases del concepte del desenvolupament sostenible a
la “Cimera de la Terra” a Río de Janeiro. Posteriorment, l’any 1995 es va realitzar a
Lanzarote la “Conferència Mundial de Turisme Sostenible”, posant les bases del que
significa aplicar el desenvolupament sostenible al turisme, el resultat de la qual va ser
la “Carta Mundial de Turisme Sostenible”.

VI. En aquest procés, tant des de les administracions públiques com des del sector privat i
fins i tot els mateixos turistes, la preocupació per desenvolupar un turisme sostenible ha
anat creixent. Tant és així que actualment és una de les majors preocupacions per part
dels turistes. D’aquesta manera s’han anat desenvolupant criteris i requisits per definir
quines activitats i àrees són les que s’han d’aplicar en relació a la seva major incidència
en el turisme. Aquest desenvolupament s’ha aplicat de forma prioritària al sector privat,
especialment hoteler i no tant a la gestió pública d’una destinació. Ha estat recentment
que s’ha començat a treballar pel desenvolupament d’un marc conceptual sota el qual
una Destinació Turística es pugui considerar com a sostenible i que ha conclós amb el
desenvolupament de la primera certificació internacional per a Destinacions Turístiques
Sostenibles, sota la marca Biosphere Responsible Tourism.
VII. S’entén el turisme en una Destinació com un sistema complex, que inclou visitants,
població resident, empreses de serveis, territori i patrimoni, atenent a un plantejament
integrador en el que la variable ambiental haurà de conjugar-se amb les restants
variables de la sostenibilitat, les socials, les culturals, les econòmiques, les
institucionals i les pròpiament ètiques dels productors i consumidors de serveis turístics.
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VIII. El turisme responsable significa un grau més en la sostenibilitat turística. Aquest ha de
ser garantia d’autenticitat, un desenvolupament sostenible, protecció del patrimoni
tangible i intangible, desenvolupament endogen local, contribució a l’economia local,
millora de la qualitat de vida, satisfacció, seguretat i qualitat turística, implicació del
turista a la destinació, etc.
IX. Per altra banda, i amb la finalitat de consensuar una definició operativa a nivell
internacional dels estàndards de turisme sostenible i facilitar la comprensió d’aquesta
als mercats i consumidors, l’any 2010 es crea el Consell Global de Turisme Sostenible
(en endavant, GSTC) impulsat per organitzacions líders en turisme sostenible, entre les
quals està l’OMT. Aquest Consell implementa un programa de reconeixement,
aprovació i acreditació en turisme sostenible a nivell global i des de 2013 presenta els
Criteris Globals de Turisme Sostenible per a Destinacions, adreçat a aquelles
destinacions turístiques que volen desenvolupar una estratègia de sostenibilitat
recolzada en indicadors contrastats i comparables, i dissenyades per a ser utilitzades
en tota escala de destinacions.
X.

La Diputació de Barcelona, a través de la GST, va signar en data 27 de març de 2015
la “Carta de Compromís per al Turisme Responsable” amb el Consell Global de
Turisme Responsable com a ferm compromís d’avançar cap un model nou de
desenvolupament turístic basat en els principis de sostenibilitat, la diversitat cultural i la
responsabilitat social. L’any 2017 la Diputació de Barcelona va obtenir la certificació
Biosphere Responsable Tourism per a la destinació turística “Barcelona és molt més“
i les marques turístiques territorials: “Costa Barcelona”, “Paisatges Barcelona“ i
“Pirineus Barcelona”, certificació atorgada per l’Instituto de Turismo Responsable. I
aquest any 2019 Barcelona s’ha convertit en la segona destinació mundial en rebre la
distinció “Biosphere Gold” en reconeixement al treball desenvolupat per implicar les
destinacions, empreses i els serveis turístics de la província en el desenvolupament
d’un turisme sostenible.

XI. Per altra banda, la Diputació de Barcelona, a través de la GST, té signats contractesprograma per al desenvolupament del turisme local amb les entitats de gestió turística
comarcals de la demarcació. Aquests contractes, inclou com a un dels objectius
orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme.
Així, orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del turisme
ha permès orientar el treball en destinació cap als següents objectius estratègics:
Treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic
Orientació al client
Relació amb el resident
Una millora contínua dels serveis amb creació de productes més sostenibles i més
eficients
 Creació de productes 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i
increment de Despesa)





XII. La Diputació de Barcelona com a ens gestor de les marques turístiques “Costa
Barcelona”, “Paisatges Barcelona“ i “Pirineus Barcelona”, vol extendre la cultura de la
sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona
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a través dels ens de gestió turística amb els que la Diputació ha signat un contracte
programa. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’implementarà el programa “Compromís
per a la sostenibilitat turística”. Aquest programa consisteix en la implantació d’uns
manuals de bones pràctiques en sostenibilitat per a empreses alineats amb la
certificació Biosphere i complementats amb formacions intersectorials i tallers formatius
coordinats pels ens de promoció turística comarcals.
XIII. El desenvolupament i implantació territorial del programa “Compromís per a la
sostenibilitat turística” es va articular a través d’un conveni signat amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona en data 4 de setembre de
2017 que tenia vigència fins el 30 de novembre de 2019. Aquesta col·laboració s’ha
valorat molt positivament, atès que aquesta entitat és representativa del sector
empresarial de les comarques de Barcelona i té una gran implantació territorial.
XIV. Amb posterioritat, també s’ha signat conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona i el Instituto de Turismo Responsable que regula les bases de
relació entre les parts en referència a l’aplicació del sistema Biosphere de Turisme
sostenible i responsable a la destinació Barcelona.
XV. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona formalitzen un conveni amb l’objecte
de col·laborar en la implantació del programa “Compromís per a la Sostenibilitat Turística” a
les comarques de Barcelona.
Segon.- Obligacions de les parts
Per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:
-

Dins del seu Pla d’Actuació de Turisme donarà suport a les empreses per tal de
continuar el procés d’implantació del programa “Compromís per a la Sostenibilitat
Turística” a les comarques de Barcelona.

-

Mitjançant el servei del Gabinet Tècnic de Turisme assessorarà a les empreses i serveis
turístics del seu àmbit d’actuació en els diferents sistemes de gestió de la qualitat i de la
sostenibilitat turística.

-

La implantació i difusió del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” es
concretarà en la realització dels següents treballs:
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a) Formacions
b) Assessorament individualitzat: assessorament individualitzat a cadascun dels
establiments adherits, amb l’objecte d’ajudar a la implantació dels Manuals de Bones
Pràctiques en sostenibilitat.
c) Tallers intersectorials de millora de la destinació: S’organitzaran tallers de millora
en els quals participaran de cada sector les empreses adherides, on d’una banda es
desenvoluparan tallers de dubtes i/o solucions, i d’un altra una dinàmica per l’obtenció
de propostes de millora de la destinació i qualsevol altre tipus de formació necessària
per a la correcta aplicació del programa.
d) Verificacions: Es faran verificacions a cada una de les empreses i serveis turístics
adherits al programa amb la finalitat de poder realitzar els informes corresponents i
l’acreditació del compromís.
e) Accions de promoció del programa a les comarques de Barcelona
f) Altres accions de millora.
Per la Diputació de Barcelona, a través de la GST:
-

-

Com a institució que ha obtingut la certificació Biosphere Gold de la destinació
“Barcelona és molt més“ i de les marques turístiques territorials: “Costa Barcelona”,
“Paisatges Barcelona“ i “Pirineus Barcelona” impulsarà la implantació del programa
“Compromís per a la Sostenibilitat Turística” a les comarques de Barcelona, sense
perjudici de la implicació posterior d’altres institucions públiques o privades.
La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de cent seixanta mil euros
(160.000 €) d’acord amb el següent detall:
 amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901, la quantitat de
seixanta-sis mil euros (66.000,- €) del pressupost de l’exercici 2019.
 amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901 la quantitat de norantaquatre mil euros (94.000,- €) del pressupost de l’exercici 2020, condicionat a
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2020.

Tercer.- Obligacions d’ambdues institucions
-

Aplicaran el Programa a les comarques de Barcelona de forma conjunta com a mètode
de difusió de la sostenibilitat turística en les destinacions de l’àmbit territorial de la
província de Barcelona.

-

Ambdues institucions mantindran una relació de fluïdesa en la informació i de cooperació
conjunta per al millor assoliment dels objectius previstos.

-

El Programa es desenvoluparà en diferents fases: sensibilització, formació, seguiment,
comprovacions, obtenció de dades estadístiques de les destinacions, etc. Les diferents
fases del sistema podran ser realitzades per tècnics de la GST, de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i dels ens de gestió turística de les
destinacions beneficiaries o bé contractades a empreses proveïdores convenientment
autoritzades.
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-

Dins del procés de desplegament del Programa en les diferents destinacions, ambdues
institucions tindran una representació tècnica a les taules de sostenibilitat que
s’organitzin.

-

Es promocionarà i es donarà difusió de forma conjunta tant del Programa com de la seva
marca de Compromís per a la Sostenibilitat Turística per tal de garantir el coneixement
dels establiments i de les destinacions implicades en el projecte.

Quart.- Assignació de recursos
La Diputació de Barcelona, a través de la GST, contribuirà amb una aportació econòmica de
CENT SEIXANTA MIL EUROS (160.000 €) destinats a finançar les despeses que es
produeixin per la implantació i difusió del programa “Compromís per a la Sostenibilitat
Turística”.
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona contribuirà amb
una aportació econòmica de TRENTA MIL EUROS (30.000,- €).
El cost total del programa és de cent noranta mil euros (190.000,- €).
Cinquè.- Termini i forma de justificació
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona haurà de
justificar la realització de les activitats detallades en el present conveni, com a màxim el dia
30 de novembre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació de
justificants de la despesa que contindrà la memòria de l’actuació justificativa del compliment
de les condicions imposades en els instruments reguladors del present conveni, així com de
les activitats realitzades i els resultats obtinguts i la memòria justificativa del cost de
l’activitat utilitzant els formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona. Es podran
imputar despeses del personal que participi directament en el projecte.
S’acceptaran despeses des de l’1 de desembre de 2019 fins el 30 de novembre de 2020.
S’hauran de justificar totes les despeses vinculades al desplegament de l’objecte del
conveni.
Sisè.- Pagament
El pagament es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la
documentació justificativa esmentada al punt anterior, amb l’informe favorable de la GST.
Així mateix, abans del pagament la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
S’obliga a executar les activitats detallades en el present conveni de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
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Està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’import atorgat.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini
de presentació de les justificacions.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
Setè.- Entrada en vigor, vigència i possibles pròrrogues del conveni
El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent fins el 30 de novembre
de 2020. Aquest conveni podrà ser prorrogat expressament per un període d’un any més,
previ acord dels respectius òrgans de govern.
Vuitè.- Seguiment del conveni
Es constituirà una Comissió de Seguiment paritària entre la Delegació de Turisme de la
Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona que estarà formada per 2 membres de cada institució.
La Comissió de Seguiment fixarà les seves normes d’actuació i establirà un pla de treball
anual per determinar les característiques i l’abast de les actuacions que s’hagin de dur a
terme.
Les atribucions de la Comissió seran:
-

Programar l’execució de les actuacions de forma coordinada, determinant els criteris per
a la seva realització i verificant el seu seguiment i execució.
Decidir les aportacions econòmiques al projecte i el procés de gestió de les actuacions
programades, excepte les relatives a la primera anualitat que resten fixades en el present
conveni.
Resoldre els problemes d’interpretació i compliment del conveni.

La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Novè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb antelació a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni requerirà acord unànime de les parts, que ho
hauran de materialitzar per escrit i degudament signat per les persones autoritzades per a
fer-ho.
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Desè.- Causes d’extinció
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la pròrroga del
mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert un
requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquests requeriment serà comunicat al
responsable de la comissió de seguiment del conveni i a les demès parts signants.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l’incompliment, la part que
l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar
la indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis.
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
En relació als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han
complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts,
tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP.
No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni
existeixen actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment
podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin
oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual
s’haurà de realitzar la liquidació de les mateixes en els termes establerts a l’article 52.2
LRJSP.
Onzè.- Interpretació i compliment
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es
resoldran per acord d’ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es
comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant de la
jurisdicció que pertoqui.
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Dotzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
Tretzè.- Jurisdicció
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les
parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el
lloc i les dates de les signatures electròniques.”

Segon. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B,
per un import de cent seixanta mil euros (160.000,-€), destinada a finançar el
programa recollit en el conveni de col·laboració esmentat en l’apartat anterior, d’acord
amb l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança General de Subvencions.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent seixanta mil euros
(160.000 €), distribuït de la manera següent:
- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901, la quantitat de
seixanta-sis mil euros (66.000,- €) del pressupost de l’exercici 2019.
- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901, la quantitat de
noranta-quatre mil euros (94.000,- €) del pressupost de l’exercici 2020,
condicionat a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2020.
Quart. DECLARAR la plurianualitat de la despesa.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona.
Sisè. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.”
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60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció turística de la
destinació Barcelona i la gestió de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i
regió, 2020, amb una aportació per part de la Diputació de Barcelona de
581.115 € (Exp. núm. 2019/0020288).- 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.

El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de
Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la formalització del primer conveni en data
10 de juny, que tenia per objecte realitzar accions coordinades que van afavorir la
promoció turística de la ciutat de Barcelona i les principals destinacions turístiques
de la província.

2.

Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que
té la ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba
un excel·lent complement amb el seu entorn.

3.

A la ciutat de Barcelona, un escenari turístic urbà de perímetre molt acotat i un
nombre limitat d’icones turístiques, han sigut la base del màrqueting que s’ha
portat a terme durant molt de temps; que ha generat una imatge molt potent de
Barcelona al món, però que ha provocat un excés de concentració de visitants en
determinats punts de la ciutat que generen una tensió no desitjada amb els
residents i el risc d’una experiència de visita poc satisfactòria.

4.

L’entorn de Barcelona ha crescut en els darrers anys tant en demanda
(creixement en nombre de turistes i pernoctacions) com en oferta, amb nous
establiments turístics i nous recursos que han esdevingut punts d’atracció turístics
al voltant de la ciutat i que complementen els atractius de la Destinació.

5.

La fortalesa del posicionament internacional de Barcelona actua de manera molt
important en la captació i fidelització de visitants, tant a la pròpia ciutat com a
l’Àrea Metropolitana i la resta de la província. Aquest posicionament internacional
es vol aprofitar per evolucionar l’imaginari de la Destinació tant a nivell nacional
com internacional, passant de la ciutat a tot el seu àmbit regional.
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6.

La posada en marxa de l’Observatori del Turisme a Barcelona i Regió és un pas
endavant en la direcció de conèixer millor la realitat turística de la Destinació i la
generació de coneixement compartit.

7.

La promoció conjunta de la ciutat i l’oferta de les comarques de Barcelona, duta a
terme en anys anteriors, suposen també un avenç en la desconcentració,
permetent una destinació més sostenible pel resident i pel visitant i aconseguint
que el turista hi trobi més arguments per a estades més llargues, gràcies a la
varietat i novetat de la seva oferta turística.

8.

Barcelona i les seves comarques disposen de plans de treball per esdevenir
destinacions turístiques sostenibles i responsables a través de la implantació del
Sistema Biosphere, composat per la certificació Biosphere i el desenvolupament
de la metodologia del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere,
desenvolupat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la
Cambra de Barcelona de forma coordinada amb el Instituto de Turismo
Responsable. Així mateix, compartim l’interès d’estendre aquest Compromís de
Sostenibilitat Turística a les empreses turístiques que operen dins l’àmbit de la
Destinació Barcelona (en estreta col·laboració amb la Cambra de Comerç de
Barcelona), com a màxima garantia de futur de la pròpia Destinació.

9.

A partir del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2020, en
l’elaboració del qual les tres parts hi van participar activament, sota el lideratge de
l’Ajuntament de Barcelona, posteriorment es va impulsar l’Estratègia de
Màrqueting de la Destinació Barcelona 2019-2023 com a full de ruta per a la
presentació, promoció i posicionament internacional de la Destinació, d’acord amb
els objectius compartits i el que estableixen les bases de l’anomenat Pla
Estratègic per a un màrqueting sostenible.

10. L’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona s’està elaborant i
properament, un cop finalitzada, serà un document de referència per a la gestió i
la promoció de la Destinació, pel conjunt d’agents turístics, públics i privats que hi
operen, per garantir la sostenibilitat de la Destinació a curt, mig i llarg termini, en
base l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Fonaments de dret
1.

Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb
entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució
de finalitats d’interès comú.
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2.

En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic
del sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.

3.

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).

4.

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).

5.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20
LGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut
i periodicitat de la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

6.

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.

7.

La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat setè I,
de la part resolutiva, punt 4.b.3) del Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de
2019, de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i
ratificació de la delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions
ordinàries, publicat al BOPB de data 17 de setembre de 2019.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el
Consorci Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a la promoció turística
de la Destinació Barcelona i la gestió de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i
regió, 2020, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EL
CONSORCI TURISME DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA
PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ BARCELONA I LA GESTIÓ DE
L’OBSERVATORI DEL TURISME A BARCELONA: CIUTAT I REGIÓ, 2020.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Presidenta delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva María Menor Cantador,
facultada d’acord amb el Decret de la Presidència número 8924/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB del 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i modificat parcialment per segona
vegada, per Decret de la Presidència número 9775/19, de data 13 setembre de 2019,
publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019; i assistida per la secretària delegada
Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB
de data 17 de juliol de 2018.
D’altra banda, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Regidor Xavier Marcé
Carol, Regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, ...........
I de l’altra, el CONSORCI TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. xxxxxxxxxxxx
Les parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixentse recíprocament la capacitat legal necessària,
ANTECEDENTS:
I.

El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de
Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la formalització del primer conveni en data 10 de
juny, que tenia per objecte realitzar accions coordinades que van afavorir la promoció
turística de la ciutat de Barcelona i les principals destinacions turístiques de la
província.
Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la
ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba un
excel·lent complement amb el seu entorn.
A la ciutat de Barcelona, un escenari turístic urbà de perímetre molt acotat i un nombre
limitat d’icones turístiques, han sigut la base del màrqueting que s’ha portat a terme
durant molt de temps; que ha generat una imatge molt potent de Barcelona al món,
però que ha provocat un excés de concentració de visitants en determinats punts de la
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ciutat que generen una tensió no desitjada amb els residents i el risc d’una experiència
de visita poc satisfactòria.
II.

L’entorn de Barcelona ha crescut en els darrers anys tant en demanda (creixement en
nombre de turistes i pernoctacions) com en oferta, amb nous establiments turístics i
nous recursos que han esdevingut punts d’atracció turístics al voltant de la ciutat i que
complementen els atractius de la Destinació.

III.

La fortalesa del posicionament internacional de Barcelona actua de manera molt
important en la captació i fidelització de visitants, tant a la pròpia ciutat com a l’Àrea
Metropolitana i la resta de la província. Aquest posicionament internacional es vol
aprofitar per evolucionar l’imaginari de la Destinació tant a nivell nacional com
internacional, passant de la ciutat a tot el seu àmbit regional.

IV. La posada en marxa de l’Observatori del Turisme a Barcelona i Regió és un pas
endavant en la direcció de conèixer millor la realitat turística de la Destinació i la
generació de coneixement compartit.
V.

La promoció conjunta de la ciutat i l’oferta de les comarques de Barcelona, duta a terme
en anys anteriors, suposen també un avenç en la desconcentració, permetent una
destinació més sostenible pel resident i pel visitant i aconseguint que el turista hi trobi
més arguments per a estades més llargues, gràcies a la varietat i novetat de la seva
oferta turística.

VI. Barcelona i les seves comarques disposen de plans de treball per esdevenir
destinacions turístiques sostenibles i responsables a través de la implantació del
Sistema Biosphere, composat per la certificació Biosphere i el desenvolupament de la
metodologia del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere, desenvolupat
per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona de forma coordinada amb el
Instituto de Turismo Responsable. Així mateix, compartim l’interès d’estendre aquest
Compromís de Sostenibilitat Turística a les empreses turístiques que operen dins
l’àmbit de la Destinació Barcelona (en estreta col·laboració amb la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona), com a màxima garantia de futur
de la pròpia Destinació.
VII. A partir del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2020, en l’elaboració del
qual les tres parts hi van participar activament, sota el lideratge de l’Ajuntament de
Barcelona, posteriorment es va impulsar l’Estratègia de Màrqueting de la Destinació
Barcelona 2019-2023 com a full de ruta per a la presentació, promoció i posicionament
internacional de la Destinació, d’acord amb els objectius compartits i el que estableixen
les bases de l’anomenat Pla Estratègic per a un màrqueting sostenible.
L’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona s’està elaborant i
properament, un cop finalitzada, serà un document de referència per a la gestió i la
promoció de la Destinació, pel conjunt d’agents turístics, públics i privats que hi operen,
per garantir la sostenibilitat de la Destinació a curt, mig i llarg termini, en base l’Agenda
2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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VIII. La minuta del present conveni ha estat aprovat per dictamen de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en data...
PACTES
Primer. OBJECTE DEL CONVENI.
Planificar i gestionar la promoció turística de la Destinació Barcelona i el seu màrqueting
turístic, de manera coordinada i millorant el posicionament de la Destinació a nivell nacional
i internacional, així com planificar i gestionar l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i
regió com a plataforma generadora de coneixement compartit.
Segon. PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ BARCELONA.
1. Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona.
El Consorci Turisme de Barcelona gestiona i coordina el procés d’elaboració de l’Estratègia
de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (en endavant EMTDB), que es preveu
finalitzar durant el primer trimestre del 2020. Així mateix, les parts signants es coordinaran
per donar a conèixer el seu contingut al conjunt d’agents i institucions turístiques públiques i
privades, cercant la seva implicació i complicitat per tal d’assolir els objectius proposats.
L’EMTDB serà el full de ruta que definirà els criteris i prioritats del màrqueting i la promoció
del conjunt de la Destinació.
2. Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona.
El Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona (en endavant POAP),
inclourà les accions de màrqueting que s’hagin de dur a terme i establirà, per a cadascuna
d’aquestes accions, els recursos tècnics i econòmics necessaris per a la seva gestió i
execució. Correspondrà aportar aquests recursos tècnics i econòmics, de forma
consensuada i coordinada, al Consorci Turisme de Barcelona i a la Diputació de Barcelona
a través de la Gerència de Serveis de Turisme.
L’EMTDB serà el marc de referència prioritari sobre els que s’inspirarà i definirà el Pla
Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona, que serà executat per Consorci
Turisme de Barcelona i la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, de
forma coordinada i consensuada, en virtut del present conveni.
3. Gestió del EMTDB i POAP
La direcció integrada de la gestió de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació
serà portada a terme per la persona que ocupi el lloc de cap de l’Oficina de Promoció
Turística de la Gerència dels Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona que, en el
marc del que determini el Consorci de Turisme de Barcelona, coordinarà els equips tècnics
de màrqueting o promoció de Turisme de Barcelona amb els de la Gerència del Serveis
Turisme de la Diputació de Barcelona, així com la resta de recursos, a fi i efecte de dur a
terme el conjunt d’accions contemplades al Pla Operatiu Anual de Promoció de la
Destinació Barcelona.
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Correspondrà a la direcció integrada de màrqueting estratègic, coordinar els recursos de
personal del Consorci Turisme de Barcelona i de la Gerència de Serveis de Turisme, així
com els recursos econòmics, destinats a aquest projecte, a l’efecte de dur a terme el conjunt
d’accions contemplades al Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona.
Ambdues parts acordaran la manera com es durà a terme aquesta coordinació.
El Pla Operatiu Anual de Promoció 2020 establirà les accions de promoció on i offline:
presentacions davant d’operadors turístics, fires, viatges de familiarització de premsa i
operadors, visites comercials, materials de promoció, etc., que cal dur a terme per tal de
posicionar adequadament la Destinació Barcelona amb els seus productes, als diferents
mercats emissors de referència.
Els continguts d’aquestes accions i materials seran preparats i elaborats de comú acord
entre el Consorci Turisme de Barcelona i la Gerència de Serveis de Turisme, i la coordinació
dels equips tècnics implicats de cada part.
S’estableix una aportació global de 190.000 € de la Diputació de Barcelona a Turisme de
Barcelona per tal de realitzar tasques de promoció conjunta de la Destinació Barcelona i la
priorització dels productes de les comarques de Barcelona. Turisme de Barcelona farà una
aportació com a mínim del mateix import en aquest tipus d’accions i materials de promoció
de la Destinació Barcelona, és a dir, 190.000 euros.
Les parts que signen el present conveni, col·laboraran en la gestió de la comunicació de la
Destinació Barcelona, coordinant les accions a mitjans de comunicació, intermediaris
d’informació i blogs, així com les presències al web i xarxes socials.
4. Impuls a la Informació Turística.
La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació organitzarà, de manera regular, viatges
de familiarització per al personal tècnic de la xarxa d’Oficines i Punts d’Informació del
Consorci Turisme de Barcelona, per tal de donar a conèixer l’oferta de recursos i productes
turístics de les comarques de Barcelona. Aquestes accions tenen un cost de 15.000.- € que
serà assumit per la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.
5. Turisme de reunions, congressos i esdeveniments.
El programa Barcelona Convention Bureau (en endavant BCB) promociona l’oferta turística
vinculada amb el turisme de reunions, esdeveniments i congressos del conjunt de la
Destinació Barcelona.
La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i la Direcció de Turisme de
l’Ajuntament de Barcelona formen part del Comitè de Direcció del BCB, d’acord amb el seu
reglament acordat que, alhora, preveu la participació de representants del sector turístic de
les comarques de Barcelona.
El BCB incorpora a la planificació i gestió d’accions de promoció a dur a terme, accions
específiques per a la promoció de les comarques i la ciutat com a destinació de reunions i
congressos. El BCB gestiona el pla anual d’accions de promoció amb el suport i la
col·laboració de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Aquestes
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accions estaran destinades a la presentació de la Destinació com a seu de reunions i
esdeveniments en els diferents mercats emissors i es realitzaran actes de promoció com
presentacions, fires, workshops, viatges de familiarització d’organitzadors d’esdeveniments,
visites comercials, etc.
La Diputació de Barcelona aportarà al Consorci de Turisme de Barcelona pel programa
BCB, l’import de 190.000.- € i el Consorci aportarà un import igual o superior per a dur a
terme les accions que seran acordades i gestionades.
Tercer. CONEIXEMENT COMPARTIT DE LA DESTINACIÓ DE BARCELONA.
1. L’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió (OTB), és una plataforma
impulsada per les parts signatàries d’aquest conveni i la Cambra de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona, en base a la voluntat d’obtenir informació i construir
coneixement, i de transferir-lo, respecte el conjunt de la Destinació Barcelona. El seus
objectius són:
 Generar i aprofundir en el coneixement de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i
comarques.
 Compartir aquest coneixement entre les tres institucions.
 Donar suport al Consell de Turisme i Ciutat, promogut per l’Ajuntament de Barcelona;
al conjunt d’ajuntaments i ens territorials de gestió turística i associacions
empresarials o gremis vinculats amb el turisme de les comarques de Barcelona.
 Analitzar les externalitats generades per l’activitat turística.
 Desenvolupar, des del punt de vista del coneixement, la Destinació Barcelona Ciutat i
Regió.
 Donar suport als processos estratègics impulsats per les entitats promotores.
 Posicionar internacionalment la Destinació Barcelona davant les principals
organitzacions relacionades amb l’activitat turística, com una destinació turística
compromesa amb el coneixement, la recerca, la innovació i la sostenibilitat.
2. L’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió, es regeix per un Comitè de
Direcció format per:
a.
b.
c.
d.
e.

El Director General de Turisme de Barcelona.
El Sots Director General de Turisme de Barcelona.
El Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.
El Gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Un representant de La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona.

Per altra banda l’OTB es dota d’una Comissió Operativa, de seguiment tècnic, amb l’objecte
d’agilitar el funcionament periòdic de l’Observatori. Aquesta comissió està formada per:
a. La Coordinadora de l’OTB
b. La Coordinadora de Coneixement de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de
Barcelona.
c. El Cap de l’Oficina tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
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d. Un representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona.
3. Turisme de Barcelona aportarà la Coordinació tècnica de l’OTB, qui coordinarà el suport
dels equips tècnics del Consorci Turisme de Barcelona, i comptarà amb el suport dels
equips tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona
(LabTurisme), de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona i de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, que treballen en
Informació i Coneixement del Turisme a la Destinació Barcelona.
La Diputació de Barcelona farà una aportació dinerària, al Consorci Turisme de
Barcelona de 50.000 €, per tal de donar suport a la dotació tècnica adequada de l’OTB.
Aquest import es justificarà mitjançant les nòmines del personal tècnic de l’OTB,
contractat per Turisme de Barcelona. Així mateix, la Diputació de Barcelona farà una
aportació de 136.115,- € per als projectes que ha de dur a terme l’OTB, en base al Pla
d’Acció anual acordat, i 15.000,- euros per les publicacions OTB.
L’Ajuntament de Barcelona realitzarà un aportació dinerària a Turisme de Barcelona de
127,500,- euros, per tal de donar suport a la dotació tècnica adequada de l’OTB i la
realització dels projectes acordats en el Pla Anual de l’OTB.
4. Des del punt de vista econòmic i en base el Pla anual de l’OTB, els projectes seran
liderats per Turisme de Barcelona, qui portarà a terme les gestions i contractacions que
se’n derivin.
5. Les parts podran acordar altres projectes no previstos al Pla anual, consensuant com es
portarà a terme la seva gestió i el seu finançament.
Quart. Coordinació Institucional.
La Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona s’incorporarà a les reunions
periòdiques del Comitè de Direcció del Consorci Turisme de Barcelona, amb l’objectiu de
coordinar els projectes i dinàmiques de treball conjunt.
Cinquè. Comissió de seguiment.
Per tal de garantir la necessària coordinació institucional, s’estableix una Comissió de
Seguiment, formada per tres representants de cada una de les parts, que es reunirà un
mínim de dos cops l’any i sempre que de mutu acord s’acordi entre les parts.
La Comissió de seguiment exercirà també les funcions contemplades a l’article 49.f de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Sisè. Condicions econòmiques.
Per tal de finançar part de les activitats o accions de caràcter genèric previstes en el conveni
i a l’annex, la Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat global de cinccents vuitanta-un mil cent quinze euros (581.115,- €), que es transferirà al Consorci de
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Turisme de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46700 del
pressupost de l’exercici 2020 de la Gerència de Serveis de Turisme.
Una vegada signat el present Conveni, les quantitats previstes es faran efectives en funció
de les justificacions de les despeses vinculades amb les diferents actuacions que es vagin
presentant, fins a esgotar les quantitats màximes previstes en el conveni. Aquesta
documentació es presentarà al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona
mitjançant un certificat signat per la persona autoritzada del Consorci de Turisme de
Barcelona, fent constar el següent:
 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions objecte
de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor;
import justificat i data d’aprovació de la factura.
 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
 Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l’actuació.
 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs
l’IVA deduïble.
S’hauran de justificar totes les despeses vinculades amb les diferents actuacions.
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2020.
Abans del pagament el Consorci de Turisme de Barcelona haurà de declarar trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Es podran fer pagaments parcials en funció de les justificacions presentades, no obstant,
com a mínim s’haurà de presentar una justificació parcial en el mes de setembre de 2020
corresponent al 50 % de l’aportació realitzada. El termini màxim per a presentar les
justificacions serà el 31 de març de 2021.
Setè. Vigència del Conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2020.
Vuitè. Modificacions del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els acords que estableix aquest conveni.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar signada per les parts, estant
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
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Novè.- Causes d’extinció.
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert
un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de
la causa de resolució i s’entendrà resol el conveni.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis.
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En relació
als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han complert
quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts, tenint en
compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant l’anterior, si quan concorri
qualsevol de les causes de resolució del conveni existeixen actuacions en curs que es
considerin oportunes de complir, s’establirà un termini improrrogable per a la seva
finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les mateixes en els
termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.
Desè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
Onzè.- Jurisdicció competent.
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós
administratiu.
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i
les dates de les signatures electròniques.”
ANNEX. TRANSFERÈNCIES I FINANÇAMENT DE “DESTINACIÓ BARCELONA”

TRANSFERÈNCIES DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Turisme de
Barcelona
Accions i materials de Promoció turística de
la Destinació prioritzant les comarques de
Barcelona
OTB: suport tècnic

190.000,- €
50.000,- €

Barcelona Convention Bureau

190.000,- €

Pla anual OTB: Enquesta a turistes de
comarques OTB
Pla anual OTB: Publicacions OTB

136.115,- €

Total

581.115,- €

15.000,- €

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Turisme de Barcelona
OTB: suport tècnic

50.000 €

Pla anual OTB

77.500 €

APORTACIONS DEL CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA
Turisme de Barcelona
Accions i materials de Promoció

190.000,00 €

Barcelona Convention Bureau

190.000,00 €

Total
APORTACIONS
BARCELONA

380.000,00 €
GESTIONADES

DIRECTAMENT

PER

LA

DIPUTACIÓ

DE

Diputació de Barcelona
Viatges familiarització

15.000,- €

Total

15.000,- €
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Segon. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consorci de
Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, per un import de cinc-cents vuitanta-un
mil cent quinze euros (581.115,- €), destinada a finançar el conveni de col·laboració
esmentat en l’apartat anterior, d’acord amb l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança
General de Subvencions.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cinc-cents vuitanta-un mil cent
quinze euros (581.115,00 €), a favor del Consorci de Turisme de Barcelona, amb NIF
P5890003F, per fer front a les despeses derivades del conveni, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46700, del pressupost de l’exercici 2020,
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de 2020.
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci de
Turisme de Barcelona.
Cinquè. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.”
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
prorrogar fins a 30 de desembre de 2021, i d’altra banda modificar el conveni de
col·laboració formalitzat, com a protocol general, el dia 30 de setembre de 2016
entre la Diputació de Barcelona, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la
creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional
interès públic “20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu”, amb
l’objecte de crear la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment
d’excepcional interès públic denominada “20 aniversari de la reobertura del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”, amb la finalitat d’adaptar els terminis que hi consten per tal de
donar compliment a la disposició final quadragèsima primera de la Llei 6/2018,
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 (Exp. núm.
2016/6049).- 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:
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“Fets
Atès que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 va qualificar el
“20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari
de la creació de la Societat d’Accionistes” com a esdeveniment d’excepcional interès
públic als efectes de l’establert a l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge,
establint la durada del programa de suport a aquest esdeveniment pel període
comprés entre l’1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2019.
Atès que per acord núm. 334/16 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
de data 14 de juliol de 2016 es va aprovar la formalització d’un conveni de
col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa
de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 aniversari de la reobertura del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”, el qual es va signar en data 30 de setembre de 2016. Aquest acord es
va deixar sense efecte per discordances entre el conveni signat i el text aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona a la sessió de data de 14 de juliol de
2016.
Atès que per acord núm. 118/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
de data 30 de març de 2017 es va convalidar l’aprovació i signatura del conveni de
col·laboració formalitzat en data 30 de setembre de 2016 amb el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la
creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès
públic “20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el
bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes”. Aquest mateix acord deixà
sense efecte l’acord 334/16 adoptat per la Junta de Govern en la sessió ordinària de
data 14 de juliol de 2016.
Atès que la clàusula onzena d’aquest conveni estableix que el conveni entrarà en vigor
a partir de la seva signatura i que restarà vigent fins a l’aprovació per la Comissió
Interadministrativa de la proposta de liquidació de les actuacions relacionades amb la
celebració del “20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i
el bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes”, que haurà de tenir lloc, en tot
cas, abans del 31 de desembre de 2019.
Atès que de conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, el conveni de referència té la consideració de protocol general al no implicar
l’adopció d’obligacions específiques materials directes més enllà de la participació a
l’estructura institucional establerta per imperatiu legal.
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Atès que, amb posterioritat, la Disposició Final Quadragèsima Primera de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, ha
establert que la celebració del “20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes” gaudeix de la
consideració d’esdeveniment d’excepcional interès públic als efectes del que disposa
l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i ha determinat que la durada del
programa de suport a aquest esdeveniment ha d’abarcar el període comprés entre l’1
de juliol de 2016 i el 31 de desembre de 2020.
Atès que cal adaptar l’esmentat conveni a la normativa anteriorment referida i en
conseqüència modificar tots els terminis que estableix el conveni per les diferents
actuacions previstes en desenvolupament del mateix.
Atès que les parts signants de l’esmentat conveni han decidit formalitzar un acord de
pròrroga i modificació al conveni.
Atès que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de
març de 2017 es va designar l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat
de Cultura, per a formar part com a vocal titular per part de la Diputació de Barcelona a
la Comissió Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del conveni, i el Sr. Luis
Javier Viñuales Solé, tècnic assessor de l’àmbit, com a vocal substitut.
Atès que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de
juliol de 2017 es va deixar sense efecte la designació del senyor Luis Javier Viñuales
Solé i es proposà autoritzar un nou nomenament en favor de la senyora Pia Bosch
Codola, tècnica assessora de l’àmbit.
Atès que per haver-se iniciat un nou mandat corporatiu derivat de la celebració de les
eleccions locals del 26 de maig de 2019 és fa necessari designar uns nous
representants corporatius per participar en l’esmentada Comissió Interadministrativa.
Fonaments de dret
Atès el que estableix la Disposició Final Quadragèsima Primera de la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
Atès el que estableix l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
Atès el que estableix l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, en quant a la modificació i pròrroga dels convenis.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo.
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Atès que s’ha elaborat la corresponent memòria justificativa, tal com estableix l’art. 50
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Atès el que estableix l’apartat 2.3 del Protocol de designació i actuació dels
representants de la Diputació de Barcelona en relació amb els ens participats, aprovat
per acord núm. 730/14 de la Junta de Govern a la seva sessió de 18 de desembre de
2014.
Atès que és competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per
delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I. 4 b).1 del Decret núm.
8836/19, de data 17 de juliol de 2019 (BOPB de 23.7.2019), modificat per Decret núm.
9609/19, de data 6 de setembre de 2019 (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. PRORROGAR i MODIFICAR el conveni de col·laboració formalitzat com a
protocol general el dia 30 de setembre de 2016 entre el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del
Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment
d’excepcional interès públic “20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes”, en el sentit
d’adaptar els terminis que hi consten per tal de donar compliment a la disposició final
quadragèsima primera de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2018, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“ACUERDO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA, EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y LA FUNDACIÓN
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN
INTERADMINISTRATIVA DEL ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS
PÚBLICO “20 ANIVERSARIO DE LA REAPERTURA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO DE
BARCELONA Y EL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SOCIETAT
D’ACCIONISTES” A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN FINAL
CUADRAGÉSIMA PRIMERA DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018.
En Madrid y Barcelona,
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REUNIDOS
De una parte, Don José Guirao Cabrera, Ministro de Cultura y Deporte en funciones, en
virtud del Real Decreto 418/2018, de 13 de junio, en representación del citado
Departamento y en ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 48.2 y 61k)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, Doña María del Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda, en virtud del
Real Decreto 382/2018, de 8 de junio, en representación del citado departamento, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4.a) de la Orden HAC/316/2019, de 12 de
marzo, ejercitando por delegación la competencia de la Ministra de Hacienda prevista en los
artículos 48.2 y 61.K) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
De otra parte, Doña Maria Ángela Vilallonga Vives, Consejera de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, en virtud del Decreto 69/2019, de 24 de marzo, en representación de la
Administración de la Generalitat de Catalunya, en virtud de las facultades que le confiere el
artículo 12.k) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y
régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya.
De otra parte, Doña Núria Marín Martínez, Presidenta de la Diputación de Barcelona, cargo
que ostenta en virtud del acuerdo plenario en sesión extraordinaria de fecha 11 de julio de
2019, en representación de la citada entidad.
De otra parte, Doña Ada Colau Ballano, Alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, asistida
en este acto por el Secretario General de la corporación, el Ilm. Sr. Jordi Cases i Pallarés,
en funciones de fedatario público y de asesoramiento legal según disponen los artículos 3 y
7 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el cual se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional así como el
artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
De otra parte, Don Salvador Alemany Mas, en su condición de Presidente del Patronato y
de la Comisión Ejecutiva y D. Valentí Oviedo Cornejo, en su condición de Director General
de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, con NIF G-60754223, y domicilio en La Rambla
51-59, 08002 Barcelona, en nombre y representación de la misma, constituida el 5 de
septiembre de 1994 ante el notario de Barcelona D. Robert Follia i Camps, con número de
protocolo 2258 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con
el número 851.
Todos se reconocen en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el
presente acuerdo, y a tal efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- La disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, señaló que el “20 Aniversario de la
Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la
Societat d’Accionistes” tenía la consideración de acontecimiento de excepcional interés
público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
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de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del
mecenazgo, y estableció que la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcara el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2019.
A tal efecto, en fecha 30 de septiembre de 2016, se suscribió un Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació del Gran Teatre del Liceu para la creación de la
Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público “20
Aniversario de la Reapertura del Gran Teatre del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la
creación de la Societat d’Accionistes” con el fin de dar cumplimiento a la disposición
adicional quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, para el desarrollo y concreción de planes y programas de las
actividades de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público “20
aniversario de la reapertura del Gran Teatre del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la
creación de la Societat d’Accionistes”, así como de la certificación de la adecuación de los
gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa.
SEGUNDO.- Posteriormente, la disposición final cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estableció que la
celebración del “20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el
bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes” tenía la consideración de
acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y determinó que la duración del
programa de apoyo a este acontecimiento abarcara el período comprendido entre el 1 de
julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.
TERCERO.- Que es necesario adaptar el Convenio suscrito a la normativa anteriormente
referida, por lo que las partes han convenido la formalización del acuerdo de prórroga y
modificación al convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El objeto del presente acuerdo de prórroga y modificación al convenio es adaptar el
Convenio a lo establecido en la disposición final cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, disposición final que,
con efectos desde la entrada en vigor de dicha Ley y vigencia indefinida, dio nueva
redacción al apartado dos de la disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015, de
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, disposición esta
que otorgó la calificación de acontecimiento de excepcional interés público al <<20
Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y del bicentenario de la
creación de la “Societat d’Accionistes”>> y reguló los beneficios fiscales a él aplicables,
modificación que se limitó a variar la duración del programa de apoyo al acontecimiento,
inicialmente fijada desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 y que, con
aquella, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Segunda.- Modificación de diversas cláusulas y fechas de Convenio.
Se añade la referencia a la disposición final cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a continuación de la
referencia a la disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en las cláusulas primera y sexta,
letra a).
La cláusula séptima, apartado 3 se sustituye por “El plazo para la presentación de las
solicitudes concluirá el 15 de enero de 2021, de conformidad con lo previsto por la
disposición final cuadragésima primera de la ley 6/2018 y el nuevo período (1 de julio de
2016 – 31 de diciembre de 2020)”.
En la cláusula undécima primera párrafo se sustituye la fecha de 31 de diciembre de 2019
por 30 de junio de 2021.
En la cláusula undécima último párrafo se sustituye la fecha 30 de junio de 2020 por 30 de
diciembre de 2021.
Tercera.- Novación del convenio
Por el otorgamiento del presente acuerdo de prórroga y modificación al convenio, las partes
acuerdan realizar una novación modificativa y no extintiva del Convenio, por lo que, en lo no
modificado, permanece vigente el mismo en todos sus términos.
Cuarta.- Entrada en vigor
De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el presente acuerdo de prórroga y modificación al
convenio resultará eficaz desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Quinta.- Referencias
Las referencias al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte se entenderán realizadas, respectivamente, al Ministerio de
Hacienda y al Ministerio de Cultura y Deporte.
En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente documento en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.”

Segon. DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, president delegat de
l’Àrea de Cultura, per a formar part com a vocal titular de la Diputació de Barcelona a
la Comissió Interadministrativa prevista al conveni, i el Sr. Jordi Roca Ventura,
coordinador de l’Àrea de Cultura, com a vocal substitut.
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Tercer. COMUNICAR els precedents acords a les parts interessades per al seu
coneixement i efectes.”
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord “Centre Sociocultural Carrencà”, 19/X/278297 i, en
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
(Exp. 2019/20316).- 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 Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 5916, de data 20 de juny
de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Aj. Martorelles
P0811400A
Centre Sociocultural Carrencà
400.000 €
2017
200.000 €
2018
200.000 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Inicial

2. En data 30 de maig de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Fonaments de dret
Vist l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.5.e), del Decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)

Periodificació

Classe de
recurs
Àmbit de
cooperació

Aj. Martorelles
P0811400A
Centre Sociocultural Carrencà
19/X/278297
400.000 €
Anualitat
2016
2017
2018
2019
2020

Import (EUR)
------------------290.000 €
110.000 €

Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representat pel president delegat de l’Àrea de Cultura, Sr.
Joan Carles Garcia Cañizares, facultat en aplicació de l’apartat setè de la part resolutiva,
punt I.6.i), del Decret de la Presidència número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019,
sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019; assistit pel secretari delegat Juan Pedro
Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm.
7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.
AJUNTAMENT DE MARTORELLES, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que
es comprenguin al Pla.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Martorelles i la Diputació han
decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Nova
inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com
noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 5916, de data 20 de juny de
2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació
de
Diputació (EUR)

Aj. Martorelles
P0811400A
Centre Sociocultural Carrencà
la

Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació

400.000 €
2017
200.000 €
2018
200.000 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
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Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Inicial

Centre gestor
Tipus de preacord

IV. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112, de data 23.6.2016, es
van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per objecte
regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els compromisos
assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes instruccions es
va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la formalització dels
preacords.
V.

En data 30.5.2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del preacord esmentat,
donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió. Cal
procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.

VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona <número>, de data <data>.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Martorelles i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació
de
Diputació (EUR)
Periodificació

Aj. Martorelles
P0811400A
Centre Sociocultural Carrencà
19/X/278297
la

400.000 €
Anualitat
2016
2017

Import (EUR)
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Classe de recurs
Àmbit de cooperació

2018
2019
290.000 €
2020
110.000 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment
diversificació econòmica

de

la

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/40101/33400/76260

2. Per part de l’ens destinatari:
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial.
Tercer. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
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2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any addicional.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
Quart. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de l’any en què la Diputació l’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb
la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior,
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
Cinquè. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva
la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
Sisè. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El període de justificació s’obre l’1 de febrer i es tanca el 31 de març de l’any següent a
aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost,
d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas,
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l’import que correspongui.
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Setè. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions.
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
Vuitè. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
Novè. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
Desè. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com
garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes
de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.
Onzè. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació dels imports no justificats.
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2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no
justificats.
Dotzè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part
integrant del mateix.
Tretzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
Catorzè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Quinzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni
electrònicament”

Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de quatre-cents mil euros (400.000 €),
amb la següent distribució:
- Dos-cents noranta mil euros (290.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40101/33400/76260 de l’anualitat 2019.
- Cent deu mil euros (110.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40101/33400/76260 de l’anualitat 2020.
Quart. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa.
Cinquè. CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovada en l’apartat tercer de
la part resolutiva a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Setè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord “Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals,
fase 1”, 19/X/278286 i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic, mitjançant
conveni específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla XGL 2016-2019
(Exp. núm. 2019/20214).- 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 decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 7727, de data 28 de juliol
de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació
de
la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació

Ajuntament de Fonollosa
P0808300H
Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals, fase 1
166.965,48 €
2017
166.965,48 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
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Centre gestor
Tipus de preacord

Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Base de concertació

2. En data 10 d’octubre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Fonaments de dret
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 5 e) del Decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Actuació

Ajuntament de Fonollosa
P0808300H
Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals, fase 1
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Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit
de
cooperació

19/X/278286
166.965,48 €
Anualitat
Import (EUR)
2019
166.965,48 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, facultat/da en aplicació de l’apartat setè de la part resolutiva, punt I.6.i), del
Decret de la Presidència número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment per Decret de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019; assistit/da pel/per la secretari/ària
delegat/da <nom i cognoms>, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que
es comprenguin al Pla.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, <l’ens destinatari> i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Nova inversió per
al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.
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III.

Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 7727, de data 28 de juliol de
2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:

Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació
de
la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Fonollosa
P0808300H
Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals, fase 1
166.965,48 €
2017
166.965,48 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Base de concertació

IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112, de data 23 de juny de
2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per objecte
regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els compromisos
assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes instruccions es
va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la formalització dels
preacords.
V.

En data 10 d’octubre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.

VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona núm. .........., de data .............
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Fonollosa i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit
de
cooperació

Ajuntament de Fonollosa
P0808300H
Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals, fase 1
19/X/278286
166.965,48 €
Anualitat
2019
Ajut econòmic

Import (EUR)
166.965,48 €

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/40101/33400/76260

2. Per part de l’ens destinatari:
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
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els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial.
Tercer. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 1 any més.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
Quart. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de
desembre de 2019.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior,
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
Cinquè. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva
la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
Sisè. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El període de justificació s’obre l’1 de febrer i es tanca el 31 de març de l’any següent a
aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost,
d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas,
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat
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subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l’import que correspongui.
Setè. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions.
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp.
Vuitè. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
Novè. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
Desè. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com
garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes
de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres administracions
públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local han de senyalitzar-se
per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui la de la Diputació. En la
resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la normativa vigent de
l’administració cofinançadora.
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.
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Onzè. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació dels imports no justificats.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no
justificats.
Dotzè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part
integrant del mateix.
Tretzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
Catorzè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Quinzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
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Dissetè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest
document. “

Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de cent seixanta-sis mil nou-cents
seixanta-cinc euros amb quaranta-vuit cèntims (166.965,48 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40101/33400/76260 de l’anualitat 2019.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, a favor de diversos ajuntaments de la província de
Barcelona, per a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020,
per un import total de 182.000 € (Exp. núm. 2019/14217).- 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
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona que dona suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la
província de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques,
musicals i les arts visuals.
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dona suport a la
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a
l’oferta cultural i artística per als escolars. Està implementat a les comarques de l’Alt
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Maresme, el Garraf i Osona a
excepció d’alguns municipis.
L’Àrea de Cultura vol donar suport al desenvolupament de projectes de criteris i
objectius similars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no
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oferta el programa Anem al teatre amb l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les programacions
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 26 de setembre
de 2019 (registre d’acords 426/2019), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a
finançar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els
municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al
teatre, per al curs escolar 2019-2020.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 7 d’octubre de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 475409.
Vista la clàusula 11 de l’esmenada convocatòria, relativa a la quantia total màxima de
les subvencions a atorgar i la seva consignació pressupostària, que estableix que la
distribució entre aplicacions pressupostàries es considera estimativa i que en funció de
la concessió podrà ser objecte de redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les
entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi el total màxim previst per a la
convocatòria.
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
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Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que s’ha celebrat el dia 26 de novembre de 2019.
Vist l’informe de data 22 de novembre de 2019 emès per l’Oficina de Difusió Artística
de la Gerència de Serveis de Cultura en què valora les sol·licituds presentades, la
motivació del qual consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de data
17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al
curs escolar 2019-2020, segons estableix la convocatòria i atenent a la disponibilitat
pressupostària:
“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de
valoració fixats a la base 10 de la convocatòria. La puntuació màxima a assolir per la totalitat
del projecte era de 100 punts, 80 punts corresponents a l’apartat de “Programació
d’espectacles” i 20 punts corresponents a l’apartat “Pressupost previst de l’activitat”.
Totes les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 60 punts i
han estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com
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estableix la base 10 de la convocatòria.
Dins de l’apartat de “Programació d’espectacles” (80 punts), s’ha valorat:
Criteri 1: Qualitat artística dels espectacles (fins a 40 punts), s'han valorat positivament les
programacions que presenten propostes artístiques amb òptima coherència entre la
dramatúrgia, l’escenografia i la interpretació teatral o musical. Cada proposta artística també
s’ha valorat tenint en compte el reconeixement públic (premis i crítica del sector d’aquell
espectacle).
Criteri 2: Diversitat de gèneres artístics (fins a 20 punts), s’ha valorat amb la màxima
puntuació les programacions que ofereixen varietat de gèneres artístics, incloent en la seva
programació com a mínim 3 gèneres artístics, i en menor puntuació les que només
n’ofereixen 2 ó 1, aplicant el barem que s’indica a la base 10 de la convocatòria:
 Programacions que contemplin com a mínim 3 gèneres artístics diferents, o un mínim de
dos gèneres en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants: 20 punts.
 Programacions que contemplin 2 gèneres artístics diferents: 15 punts.
 Programacions que contemplin 1 gènere artístic: 10 punts.
Criteri 3: Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu (fins a 20 punts), s’ha
valorat amb la màxima puntuació les programacions amb el percentatge més alt d’idoneïtat
dels espectacles a cada nivell educatiu, atenent a la temàtica, la posada en escena i la
interpretació dels espectacles proposats, considerant que el nombre total d’espectacles
correspon al 100 % de la programació i en base al volum d’espectacles que s’han adequat
al nivell d’edat adient, s’ha puntuat la programació amb més o menys punts aplicant el
barem que indica la base 10 de la convocatòria:
 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 90 i el 100 % de les propostes:
20 punts
 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 50 i el 89 % de les propostes:
15 punts
 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 20 i el 49 % de les propostes:
10 punts
 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles és inferior al 20 %: 0 punts
Quan en la programació presentada per l’ens sol·licitant s’han inclòs activitats no
subvencionables establertes a la base 2 de la convocatòria no s’han tingut en consideració a
l’hora de valorar la proposta.
Dins de l’apartat de “Pressupost previst de l’activitat” (20 punts), s’ha valorat:
Criteri 4: Sostenibilitat i coherència econòmica del programa (fins a 20 punts), s'ha valorat
positivament els pressupostos sostenibles i coherents tenint en compte l’equilibri entre els
ingressos i les despeses subvencionables (especificades a la base 17 punt 1 de la
convocatòria). S’ha valorat amb la màxima puntuació els pressupostos que amb els
ingressos de l’alumnat es cobreixen els percentatges establerts atenent als barems detallats
a la base 10 de la convocatòria:
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a) Municipis sense necessitat de contractar transport o bé per a un màxim d’un 30 % dels
espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 50 % o més de la despesa: 20 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 45 % i un 49 % de la despesa: 10
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 45 % de la despesa: 0 punts

b) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 30 % i fins a un 70 %
dels espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 40 % o més de la despesa: 20 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 35 % i un 39 % de la despesa: 10
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 35 % de la despesa: 0 punts

c) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 70 % dels espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 30 % o més de la despesa: 20 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 25 % i un 29 % de la despesa: 10
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 25 % de la despesa: 0 punts

Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant sobrepassa el cost unitari màxim per
espectador establert a la base 17 punt 2 de la convocatòria, s’ha reajustat seguint els criteris
establerts a la mateixa base.
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
NIF

Ens

Criteri Criteri Criteri Criteri
Total
1
2
3
4

P0804500G Ajuntament de Cardedeu

40

20

20

20

100

P0807100C Ajuntament de Corbera de Llobregat

40

20

20

20

100

P0810900A Ajuntament de Malgrat de Mar

40

20

20

20

100

P0815400G Ajuntament de Palafolls

40

20

20

20

100

P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès

40

20

20

20

100

P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar

40

20

20

20

100

P0817900D Ajuntament de Ripollet

40

20

20

20

100

P0819300E Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

40

20

20

20

100

P0822100D Ajuntament de Sant Llorenç Savall

40

20

20

20

100

P0823800H Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

40

20

20

20

100
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NIF
P0825900D

Criteri Criteri Criteri Criteri
Total
1
2
3
4

Ens
Ajuntament de
Palautordera

Santa

Maria

de

40

20

20

20

100

P0826100J Ajuntament de Santa Susanna

40

20

20

20

100

P0827900B Ajuntament de Terrassa

40

20

20

20

100

P0828400B Ajuntament de Tordera

40

20

20

20

100

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina

40

20

20

20

100

P0830200B Ajuntament de Viladecans

40

20

20

20

100

P0830100D Ajuntament de Viladecavalls

40

20

20

20

100

P0809500B Ajuntament de Granollers

37

20

20

20

97

P0809600J Ajuntament de Gualba

37

20

20

20

97

P0810400B Ajuntament de La Llagosta

37

20

20

20

97

Ajuntament de Les Franqueses del
P0808500C
Vallès

37

20

20

20

97

P0813400I Ajuntament de Montmeló

37

20

20

20

97

P0820100F Ajuntament de Sant Celoni

37

20

20

20

97

P0805300A Ajuntament de Castellbisbal

40

15

20

20

95

P0812300B Ajuntament de Mollet del Vallès

40

15

20

20

95

P0807200A Ajuntament de Cornellà de Llobregat

34

20

20

20

94

P0813500F Ajuntament de Montornès del Vallès

34

20

20

20

94

P0820900I Ajuntament de Sant Feliu de Codines

34

20

20

20

94

P0821000G Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

34

20

20

20

94

P0830700A Ajuntament de Vilalba Sasserra

34

20

20

20

94

P5809508D Mancomunitat de la Vall del Tenes

34

20

20

20

94

P0819500J Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

37

15

20

20

92

P0819700F Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

31

20

20

20

91

P0829700D Ajuntament de Vallromanes

31

20

20

20

91

P0825200I Ajuntament de Barberà del Vallès

40

10

20

20

90

P0812400J Ajuntament de Montcada i Reixac

40

20

20

10

90

P0831000E Ajuntament de Vilanova del Vallès

28

20

20

20

88

P0814600C Ajuntament d' Olesa de Montserrat

37

10

20

20

87

P0804100F Ajuntament de Cànoves i Samalús

37

10

20

20

87
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NIF

Ens

Criteri Criteri Criteri Criteri
Total
1
2
3
4

P0811300C Ajuntament de Martorell

31

15

20

20

86

P0829100G Ajuntament de Vacarisses

31

15

20

20

86

P0810000J Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

40

15

20

10

85

P0810500I Ajuntament de Llinars del Vallès

28

15

20

20

83

P0805000G Ajuntament de Castellar del Vallès

22

20

20

20

82

P0806800I Ajuntament de Collbató

28

10

20

20

78

P0808700I Ajuntament de La Garriga

37

20

20

0

77

P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui

25

10

20

20

75

Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars segons estableix la convocatòria i bases específiques.
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria l’import a concedir s’ha determinat establint
un percentatge de suport sobre el dèficit subvencionable (diferència entre les despeses
subvencionables i els ingressos de l’alumnat) en base als punts obtinguts en la valoració de
la programació i del pressupost, i al nombre d’habitants del municipi, de la forma següent:
a) Municipis iguals o inferiors a 20.000 habitants:
-

entre 95 i 100 punts: 50 % del dèficit
entre 85 i 94 punts: 40 % del dèficit
entre 60 i 84 punts: 30 % del dèficit

b) Municipis superiors a 20.000 habitants:
-

entre 95 i 100 punts: 45 % del dèficit
entre 85 i 94 punts: 35 % del dèficit
entre 60 i 84 punts: 25 % del dèficit

L’article 12 de la convocatòria preveu que el percentatge màxim de suport es podrà reduir
(entre un 5 % i un 10 %) quan els ens beneficiaris, en la convocatòria anterior (curs
2018/19), no hagin justificat un import suficient per a poder percebre com a mínim el 90 %
de l’import atorgat. Per aquesta raó, s’ha disminuït el percentatge de suport a l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat.
En l’article 12 de la convocatòria, s’estableix un import màxim de subvenció de 20.000 € i
una quantia mínima de subvenció de 150 €. S’ha atorgat aquesta quantia mínima als
ajuntaments de Gualba i de Sant Llorenç Savall.
No s’ha concedit cap ajut econòmic que superi el 50 % del dèficit subvencionable, excepte
en els atorgaments mínims de 150 € anteriorment detallats.
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En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, ha superat l’import
sol·licitat, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa en múltiples de 5 dels ajuts atorgats.”

Segon. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria número
11223/2019 aprovada per acord de la Junta de Govern de data 26 de setembre de
2019 (registre d’acords 426/2019) amb l’objecte de finançar les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar
2019-2020, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als
següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen:
NIF

Ens

P0804500G Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Corbera de
P0807100C
Llobregat
Ajuntament de Malgrat de
P0810900A
Mar
P0815400G Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Parets del
P0815800H
Vallès
Ajuntament de Pineda de
P0816200J
Mar
P0817900D Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sant Adrià
P0819300E
de Besòs
Ajuntament de Sant
P0822100D
Llorenç Savall
Ajuntament de Sant
P0823800H
Quirze del Vallès
Ajuntament de Santa
P0825900D
Maria de Palautordera
Ajuntament de Santa
P0826100J
Susanna
P0827900B Ajuntament de Terrassa
P0828400B Ajuntament de Tordera
Ajuntament de
P0829500H
Vallgorguina
P0830200B Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de
P0830100D
Viladecavalls
P0809500B Ajuntament de Granollers

Criteri Criteri Criteri Criteri
1
2
3
4
40
20
20
20

100

Import
concedit
8.100,00 €

Total

40

20

20

20

100

2.455,00 €

40

20

20

20

100

1.970,00 €

40

20

20

20

100

2.590,00 €

40

20

20

20

100

8.855,00 €

40

20

20

20

100

3.820,00 €

40

20

20

20

100

3.430,00 €

40

20

20

20

100

5.795,00 €

40

20

20

20

100

150,00 €

40

20

20

20

100

2.650,00 €

40

20

20

20

100

2.285,00 €

40

20

20

20

100

1.490,00 €

40
40

20
20

20
20

20
20

100
100

7.565,00 €
5.850,00 €

40

20

20

20

100

850,00 €

40

20

20

20

100

1.825,00 €

40

20

20

20

100

2.595,00 €

37

20

20

20

97

20.000,00 €
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NIF

Ens

P0809600J Ajuntament de Gualba
Ajuntament de La
P0810400B
Llagosta
Ajuntament de Les
P0808500C
Franqueses del Vallès
P0813400I Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Sant
P0820100F
Celoni
Ajuntament de
P0805300A
Castellbisbal
Ajuntament de Mollet del
P0812300B
Vallès
Ajuntament de Cornellà
P0807200A
de Llobregat
Ajuntament de Montornès
P0813500F
del Vallès
Ajuntament de Sant Feliu
P0820900I
de Codines
Ajuntament de Sant Feliu
P0821000G
de Llobregat
Ajuntament de Vilalba
P0830700A
Sasserra
Mancomunitat de la Vall
P5809508D
del Tenes
Ajuntament de Sant
P0819500J
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
P0819700F
Antoni de Vilamajor
Ajuntament de
P0829700D
Vallromanes
Ajuntament de Barberà
P0825200I
del Vallès
Ajuntament de Montcada i
P0812400J
Reixac
Ajuntament de Vilanova
P0831000E
del Vallès
Ajuntament d' Olesa de
P0814600C
Montserrat
Ajuntament de Cànoves i
P0804100F
Samalús
P0811300C Ajuntament de Martorell
P0829100G Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de
P0810000J
L'Hospitalet de Llobregat
P0810500I Ajuntament de Llinars del

Criteri Criteri Criteri Criteri
1
2
3
4
37
20
20
20

97

Import
concedit
150,00 €

Total

37

20

20

20

97

2.435,00 €

37

20

20

20

97

10.175,00 €

37

20

20

20

97

2.700,00 €

37

20

20

20

97

2.535,00 €

40

15

20

20

95

1.205,00 €

40

15

20

20

95

2.885,00 €

34

20

20

20

94

8.590,00 €

34

20

20

20

94

9.785,00 €

34

20

20

20

94

1.510,00 €

34

20

20

20

94

3.545,00 €

34

20

20

20

94

235,00 €

34

20

20

20

94

11.330,00 €

37

15

20

20

92

3.950,00 €

31

20

20

20

91

1.225,00 €

31

20

20

20

91

810,00 €

40

10

20

20

90

1.350,00 €

40

20

20

10

90

5.685,00 €

28

20

20

20

88

1.730,00 €

37

10

20

20

87

1.580,00 €

37

10

20

20

87

315,00 €

31
31

15
15

20
20

20
20

86
86

5.125,00 €
585,00 €

40

15

20

10

85

7.120,00 €

28

15

20

20

83

1.655,00 €
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NIF

Ens

Criteri Criteri Criteri Criteri
1
2
3
4

Vallès
Ajuntament de Castellar
P0805000G
del Vallès
P0806800I Ajuntament de Collbató
P0808700I Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Caldes de
P0803300C
Montbui

Total

Import
concedit

22

20

20

20

82

4.145,00 €

28
37

10
20

20
20

20
0

78
77

490,00 €
4.260,00 €

25

10

20

20

75

2.620,00 €

Tercer. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen
les següents sol·licituds presentades:
Per lliurar la documentació sense informació relativa als espectacles programats
(annex I de la sol·licitud):
NIF
P0826300F

ENS
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Per no complir els requisits especificats en la convocatòria, segons l’article segon de la
mateixa (la programació ha de constar d’un mínim de tres espectacles):
NIF
P0808800G

ENS
Ajuntament de Gavà

Quart. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta
de Govern núm. 426 de data 26 de setembre de 2019, que va aprovar la convocatòria
de les subvencions amb l’objecte de finançar les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2019-2020, en
base a la redistribució de les quanties inicialment previstes i sense superar el total
màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla:
Disminuir la quantia de vuit mil sis-cents setanta-cinc euros amb nou cèntims
(8.675,09.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201 del
pressupost de l’anualitat del 2019 mitjançant l’operació comptable 1902900882.
Incrementar la quantia de nou-cents trenta-vuit euros amb trenta-un cèntims (938,31.EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46300 del pressupost de
l’anualitat del 2019.
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Disminuir la quantia de mil euros (1.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46500 del pressupost de l’anualitat del 2019 mitjançant l’operació
comptable 1902900885.
Disminuir la quantia de mil euros (1.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46700 del pressupost de l’anualitat del 2019 mitjançant l’operació
comptable 1902900887.
Disminuir la quantia d’onze mil cent cinquanta-quatre euros amb noranta-un cèntims
(11.154,91.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201 del
pressupost de l’anualitat del 2020 mitjançant l’operació comptable 1902900883.
Disminuir la quantia de mil cent vuit euros amb trenta-un cèntims (1.108,31.- EUR)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46300 del pressupost de
l’anualitat del 2020 mitjançant l’operació comptable 1902900884.
Disminuir la quantia de tres mil euros (3.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/46500 del pressupost de l’anualitat del 2020 mitjançant
l’operació comptable 1902900886.
Disminuir la quantia de tres mil euros (3.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/46700 del pressupost de l’anualitat del 2020 mitjançant
l’operació comptable 1902900888.
Cinquè. DISPOSAR una despesa total de CENT VUITANTA-DOS MIL euros
(182.000.- EUR) per al curs escolar 2019-2020, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300 del pressupost 2019 i
les aplicacions pressupostàries anàlogues del 2020 condicionades a l’existència de
crèdit hàbil i suficient, per fer front a les subvencions que s’atorguen.
Sisè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al
pressupost de l’any 2019 la quantitat global de SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (63.263,22 EUR), dels quals
CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN
CÈNTIMS (59.324,91 EUR) aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46201 i TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-UN CÈNTIMS (3.938,31 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46300; i amb càrrec del pressupost de l’any 2020 la quantitat global de
CENT DIVUIT MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS (118.736,78 EUR), dels quals CENT ONZE MIL TRES-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS (111.345,09 EUR) aniran amb càrrec
de l’aplicació pressupostària anàloga a la G/40103/33410/46201 i SET MIL TRESCENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (7.391,69 EUR) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga a la G/40103/33410/46300, condicionada a
l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb el detall següent:
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NIF

Ens

Ajuntament de Barberà del
Vallès
Ajuntament de Caldes de
P0803300C
Montbui
Ajuntament de Cànoves i
P0804100F
Samalús
P0804500G Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castellar del
P0805000G
Vallès
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal
P0806800I Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Corbera de
P0807100C
Llobregat
Ajuntament de Cornellà de
P0807200A
Llobregat
P0809500B Ajuntament de Granollers
P0809600J Ajuntament de Gualba
Ajuntament de L'Hospitalet
P0810000J
de Llobregat
P0808700I Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Les
P0808500C
Franqueses del Vallès
P0810400B Ajuntament de La Llagosta
Ajuntament de Llinars del
P0810500I
Vallès
Ajuntament de Malgrat de
P0810900A
Mar
P0811300C Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Mollet del
P0812300B
Vallès
Ajuntament de Montcada i
P0812400J
Reixac
P0813400I Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès
P0813500F
del Vallès
Ajuntament d' Olesa de
P0814600C
Montserrat
P0815400G Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Parets del
P0815800H
Vallès
P0825200I

Import
concedit

Anualitat
2019

Anualitat
2020

Posicions
Operació
comptable
1903004892

1.350,00 €

469,26 €

880,74 €

1-2

2.620,00 €

910,71 €

1.709,29 €

315,00 €

109,49 €

205,51 €

3-4

8.100,00 €

2.815,56 €

5.284,44 €

5-6

4.145,00 €

1.440,80 €

2.704,20 €

7-8

1.205,00 €
490,00 €

418,86 €
170,32 €

786,14 €
319,68 €

9-10
11-12

2.455,00 €

853,36 €

1.601,64 €

13-14

8.590,00 €

2.985,88 €

5.604,12 €

15-16

20.000,00 €
150,00 €

6.952,00 €
52,14 €

13.048,00 €
97,86 €

17-18
19-20

7.120,00 €

2.474,91 €

4.645,09 €

21-22

4.260,00 €

1.480,78 €

2.779,22 €

23-24

10.175,00 €

3.536,83 €

6.638,17 €

25-26

2.435,00 €

846,41 €

1.588,59 €

27-28

1.655,00 €

575,28 €

1.079,72 €

29-30

1.970,00 €

684,77 €

1.285,23 €

31-32

5.125,00 €

1.781,45 €

3.343,55 €

33-34

2.885,00 €

1.002,83 €

1.882,17 €

35-36

5.685,00 €

1.976,11 €

3.708,89 €

37-38

2.700,00 €

938,52 €

1.761,48 €

39-40

9.785,00 €

3.401,27 €

6.383,73 €

41-42

1.580,00 €

549,21 €

1.030,79 €

43-44

2.590,00 €

900,28 €

1.689,72 €

45-46

8.855,00 €

3.078,00 €

5.777,00 €

47-48

91-92
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NIF

Ens

Ajuntament de Pineda de
Mar
P0817900D Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sant Adrià de
P0819300E
Besòs
Ajuntament de Sant Andreu
P0819500J
de la Barca
Ajuntament de Sant Antoni
P0819700F
de Vilamajor
P0820100F Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Feliu de
P0820900I
Codines
Ajuntament de Sant Feliu de
P0821000G
Llobregat
Ajuntament de Sant Llorenç
P0822100D
Savall
Ajuntament de Sant Quirze
P0823800H
del Vallès
Ajuntament de Santa Maria
P0825900D
de Palautordera
Ajuntament de Santa
P0826100J
Susanna
P0827900B Ajuntament de Terrassa
P0828400B Ajuntament de Tordera
P0829100G Ajuntament de Vacarisses
P0829500H Ajuntament de Vallgorguina
P0829700D Ajuntament de Vallromanes
P0816200J

P0830200B
P0830100D
P0830700A
P0831000E
P5809508D

Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilalba
Sasserra
Ajuntament de Vilanova del
Vallès
Mancomunitat de la Vall del
Tenes

Import
concedit

Posicions
Operació
comptable
1903004892

Anualitat
2019

Anualitat
2020

3.820,00 €

1.327,83 €

2.492,17 €

49-50

3.430,00 €

1.192,27 €

2.237,73 €

51-52

5.795,00 €

2.014,34 €

3.780,66 €

53-54

3.950,00 €

1.373,02 €

2.576,98 €

55-56

1.225,00 €

425,81 €

799,19 €

57-58

2.535,00 €

881,17 €

1.653,83 €

59-60

1.510,00 €

524,88 €

985,12 €

61-62

3.545,00 €

1.232,24 €

2.312,76 €

63-64

150,00 €

52,14 €

97,86 €

65-66

2.650,00 €

921,14 €

1.728,86 €

67-68

2.285,00 €

794,27 €

1.490,73 €

69-70

1.490,00 €

517,92 €

972,08 €

71-72

7.565,00 €
5.850,00 €
585,00 €
850,00 €
810,00 €

2.629,59 €
2.033,46 €
203,35 €
295,46 €
281,56 €

4.935,41 €
3.816,54 €
381,65 €
554,54 €
528,44 €

73-74
75-76
77-78
79-80
81-82

1.825,00 €
2.595,00 €

634,37 €
902,02 €

1.190,63 €
1.692,98 €

83-84
85-86

235,00 €

81,69 €

153,31 €

87-88

1.730,00 €

601,35 €

1.128,65 €

89-90

11.330,00 €

3.938,31 €

7.391,69 €

93

Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
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65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar
íntegrament el recurs de reposició presentat per la Federació catalana d'entitats
catifaires, contra l'acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de
setembre de 2019, en relació amb la desestimació del seu projecte "Programació
2019", dins de la convocatòria de finançament de programacions anuals de
foment i difusió de cultura popular i tradicional, any 2019, així com atorgar-li, en
conseqüència, una subvenció directa per import de 8.241,56 € (Exp. núm.
2019/4494).- 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 11
d’abril de 2019, va aprovar la convocatòria número 201920195120010753 i les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les programacions anuals
d’activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o
impulsades per federacions de caràcter cultural (registre d’acords 182/2019).
2. El termini previst de presentació de les sol·licituds de subvenció era des del dia 17
d’abril de 2019 fins al dia 15 de maig de 2019, de conformitat amb la base 6 de la
convocatòria.
3. En data 8 de maig de 2019, dins els terminis establerts, la Federació Catalana
d’Entitats Catifaires (G64127269) va presentar una sol·licitud per aquesta
convocatòria amb el títol “Programació 2019” amb tota la documentació requerida,
amb excepció dels poders de representació de la presidenta de l’entitat.
4. En data 31 de maig de 2019 es va requerir la presentació dels referits poders de
representació de la presidenta de l’entitat.
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 26 de
setembre de 2019, va aprovar la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions. En l’apartat segon de la part resolutiva es desestima, entre d’altres, la
sol·licitud presentada per la Federació Catalana d’Entitats Catifaires per: “no complir
el requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases de la convocatòria (no haver
presentar la sol·licitud i/o documentació requerides)”. I en data 10 d’octubre de
2019, la corporació, mitjançant la plataforma electrònica ENOTUM notifica la
desestimació a la Federació catalana d’entitats catifaires.
6. En data 16 d’octubre de 2019, la Federació catalana d’entitats catifaires presenta al
registre electrònic de la corporació un recurs de reposició al·legant no haver rebut
cap notificació de requeriment per falta de documentació.
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7. En resposta, l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria ha emès el següent informe
de data 2 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ SOBRE EL RECURS PRESENTAT PER LA
FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CATIFAIRES
1.- Antecedents
En data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar les programacions anuals
d’activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per
federacions de caràcter cultural. (AJG 182/2019). El codi de la convocatòria és
201920195120010753.
El crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de CENT
CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48903 del vigent pressupost.
El termini de presentació de sol·licituds es va estendre des del dia 17 d’abril de 2019 fins al
15 de maig de 2019.
Una vegada finalitzat aquest termini es va efectuar la fase d’instrucció i l’informe resultant va
ser elevat a l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 26 de
setembre de 2019, va aprovar la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions. En l’apartat segon de la part resolutiva es desestima, entre d’altres, la
sol·licitud presentada per la Federació Catalana d’Entitats Catifaires per: “no complir el
requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases de la convocatòria (no haver presentar la
sol·licitud i/o documentació requerides)”. I en data 10 d’octubre de 2019, la corporació,
mitjançant la plataforma electrònica ENOTUM notifica la desestimació a la Federació
catalana d’entitats catifaires.
2.- Recurs de reposició presentat per la Federació Catalana d’Entitats Catifaires
2.1 La Federació catalana d’entitats catifaires va presentar al registre electrònic de la
corporació, en data 16 d’octubre de 2019, un recurs de reposició contra l’acord 424/2019
citat adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 de setembre
de 2019, en relació amb la desestimació del projecte “Programació 2019”, en temps i forma.
2.2 S’adjunta al recurs un certificat, signat el 15 d’octubre de 2019, pel secretari de la
Federació catalana d’entitats catifaires, fent constar que a la junta directiva reunida el dia del
27 d’abril de 2019 es va decidir atorgar facultats de representació a la presidenta de l’entitat
per tal de que pogués sol·licitar les ajudes que ofereix la Diputació de Barcelona a la
convocatòria de Cultura popular.
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2.3 Revisat l’expedient s’aprecia que el motiu de la desestimació es produeix per la no
presentació dels esmentats poders de representació de la presidenta de l’entitat, durant el
període atorgat per requeriment realitzat el dia 31 de maig de 2019 constant com a no obert
per la Federació i “Rebutjat” el dia 11 de juny de 2019 i en conseqüència es va considerar
per desistida la seva sol·licitud d’acord amb la base 7 de la convocatòria.
2.4 En aquest sentit, s’observa que l’entitat havia enviat dos adreces electròniques diferents,
la primera, federaciódecatifaires@gmail.com, en data 7 de maig de 2019, era incorrecta i la
segona, federaciócatifaires@gmail.com, en data 8 de maig de 2019, era correcta; i que el
requeriment es va practicar al primer dels correus. Això va fer que l’entitat no el rebés tal
com al·lega en el ser recurs de reposició presentat.
2.5 En conseqüència es produeix una responsabilitat compartida en relació a la
documentació requerida a la convocatòria, i a l’efecte es considera procedent estimar les
al·legacions i tenir per presentada tota la documentació i procedir a avaluar en aplicació dels
criteris objectius d’atorgament de subvencions fixats a l’article 9 de la convocatòria, el
projecte “Programació 2019” que mereix la puntuació següent :
NIF
G64127269

Entitat
Federació catalana d’entitats
catifaires

Projecte
PROGRAMACIÓ 2019

Puntuació
1

2

3

4

5

6

7

Total
punts

8

6

1

4

5

3,4

8,5

35,90

2.6 En haver finalitzat la convocatòria i haver-se quasi exhaurit tot el crèdit (en aquesta
resolució va quedar un saldo de 54,74 €), i en no fixar-se una quantia addicional a la que fa
referència l’article 58.2 del RLGS, amb caràcter excepcional a la convocatòria, en
conseqüència, es PROPOSA concedir de forma directa la subvenció següent:
NIF
G64127269

Entitat
Federació catalana d’entitats catifaires

Projecte

Puntuació
total

Import concedit (€)

PROGRAMACIÓ 2019

35,90

8.241,56 €

“

8. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que recull en la seva totalitat les
conclusions de l’informe esmentat en el paràgraf anterior, i que ha estat
formalitzada en la corresponent acta de data 3 de desembre de 2019.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
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Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Vist l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de
reposició.
Vista la base 13 d’aquesta convocatòria número 201920195120010753 assenyala el
següent: “La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.”
Vista la base 10 d’aquesta convocatòria que estableix la quantia total màxima de les
subvencions i la seva consignació pressupostària, sense fixar una quantia addicional a
la que fa referència l’article 58.2 del RLGS, amb caràcter excepcional.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del Decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. ADMETRE a tràmit i ESTIMAR el recurs de reposició presentat, en temps i
forma, en data 16 d’octubre de 2019, per la Federació catalana d’entitats catifaires
contra l’acord 424/2019, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en data 26 de setembre de 2019, en relació amb la desestimació del projecte
“Programació 2019” en el marc de la convocatòria de subvencions número
201920195120010753 per a finançar les programacions anuals d’activitats de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions
de caràcter cultural, d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la part
expositiva del present acord.
Segon. APROVAR l’atorgament, per concessió directa, d’una subvenció a favor de la
Federació catalana d’entitats catifaires amb NIF G64127269, per un import de VUITMIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Àrea de Presidència
Secretaria General

(8.241,56 €) destinada a finançar les despeses relatives a la “programació 2019”,
d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva del present
acord.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquesta actuació
per un import de VUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTASIS CÈNTIMS (8.241,56.- EUR), amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de
Barcelona.
Quart. ESTABLIR que aquesta subvenció es regirà per tot allò previst en la
convocatòria i bases específiques de subvencions aprovades en l’acord núm. 182 de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 d’abril de 2019
(convocatòria número 201920195120010753) i que el període de justificació serà entre
el 2 de gener del 2020 i, com a màxim, el 28 de febrer del 2020.
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona.
Sisè. NOTIFICAR el presents acords a la Federació catalana d’entitats catifaires per al
seu coneixement i efectes.”
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
desestimar recurs de reposició presentat per la “Fundació la Tossa de Montbui”
i d’altra banda estimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’entitat
l'Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la
Esperanza de Mataró”, contra l'acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de
data 26 de setembre de 2019, en el marc de la convocatòria de subvencions per a
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació territorial de Barcelona durant l’any 2019 (Exp. núm. 2019/643).- 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 31 de
gener de 2019, va aprovar la convocatòria número 201920195120010543 i les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant
l’any 2019, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre (registre d’acords
24/2019), per un import màxim de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000.EUR).
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2. El termini de presentació de sol·licituds es va estendre des del dia 11 de febrer de
2019 fins el dia 27 de març de 2019, de conformitat amb la base 6 de la
convocatòria.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 26 de
setembre de 2019, va aprovar la concessió de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte
de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les
entitats sense finalitat de lucre (registre d’acords 423/2019).
4. La notificació dels acords es va realitzar mitjançant la publicació al BOPB de data 2
d’octubre de 2019 (CVE 2019033402), tal i com recull la convocatòria a l’article 13.
5. Dins dels terminis establerts a l’esmentada publicació de la resolució, la Fundació la
Tossa de Montbui (NIF G62556154) va presentar en data 10 d’octubre de 2019 un
recurs de reposició contra l’acord 423/2019 adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 26 de setembre de 2019, en relació amb la
desestimació del seu projecte “Aplec del roser de la Tossa de Montbui” per no
complir el requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases de la convocatòria (no
haver presentar la sol·licitud i/o documentació requerides) segons consta al
dispositiu tercer de la part resolutiva.
6. Dins dels terminis establerts a l’esmentada publicació de la resolució la “Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza de Mataró”
(NIF G59993634) presenta el 4 d’octubre de 2019, contra l’acord 423/2019 adoptat
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 de setembre de
2019, en relació amb la desestimació del projecte “Matinal de saetas i dijous sant,
nit morada” per no complir el requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases de la
convocatòria (no haver presentar la sol·licitud i/o documentació requerides), segons
consta al dispositiu tercer de la part resolutiva.
7. En resposta, la Gerència de Serveis de Cultura ha emès un informe de data 2 de
desembre de 2019 relatiu als recursos de reposició presentats, que es transcriu a
continuació:
“INFORME TÈCNIC SOBRE ELS RECURSOS PRESENTATS PER LA FUNDACIÓ LA
TOSSA DE MONTBUI (NIF G62556154) I L’HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, DE MATARÓ (NIF G59993634)
1.- Antecedents
En data 31 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar activitats de cultura popular i

Àrea de Presidència
Secretaria General

tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019,
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre. (AJG 24/2019). El codi de la
convocatòria és 201920195120010543.
El crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de QUATRE-CENTS
CINQUANTA MIL EUROS (450.000€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48903 del pressupost 2019.
El termini de presentació de sol·licituds es va estendre des del dia 11 de febrer de 2019 fins
el dia 27 de març de 2019.
Una vegada finalitzat aquest termini es va iniciar la fase d’instrucció i l’informe resultant va
ser elevat a l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte.
La convocatòria es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió de 26 de setembre de 2019, i publicat al Butlletí Oficial de la Província
(BOPB) el 2 d’octubre de 2019 (CVE 2019033402), i a la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona (registre d’acords 423/2019), que desestima, entre d’altres, les sol·licituds de
subvenció presentades per la Fundació la Tossa de Montbui (NIF G62556154) i per la
“Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza de
Mataró” (NIF G59993634) per no complir el requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases
de la convocatòria per no haver presentar la sol·licitud i/o documentació requerides, segons
consta al dispositiu tercer de la part resolutiva
2.- Recurs de reposició de l’entitat Fundació la Tossa de Montbui (G62556154)
2.1 La Fundació la Tossa de Montbui (NIF G62556154) va presentar en data 10 d’octubre
de 2019 un recurs de reposició contra l’acord 423/2019 adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 26 de setembre de 2019, en relació amb la desestimació del
seu projecte “Aplec del roser de la Tossa de Montbui” per no haver presentar la sol·licitud en
forma ni la documentació requerides, segons consta al dispositiu tercer de la part resolutiva,
segons notificació general realitzada mitjançant la publicació al BOPB de data 2 d’octubre
de 2019 (CVE 2019033402), tal i com recull la convocatòria a l’article 13.
2.2 El recurs s’ha presentat en temps i forma.
2.3 En el recurs de reposició la Fundació la Tossa de Montbui posa de manifest que va
presentar la seva sol·licitud el penúltim dia del termini, el dia 26 de març de 2019, registre
d’entrada 1940025937, però sense adjuntar cap documentació, afegint que posteriorment, el
dia 6 de juny de 2019, amb registre d’entrada 1940041194, va presentar una documentació
que se’ls va requerir.
2.4 En aquest sentit, s’ha procedit a comprovar l’existència de la documentació que conta a
l’expedient, i el resultat és que el tràmit de sol·licitud 1940025937 realitzat el dia 26 de març
de 2019, per la Fundació la Tossa de Montbui, no conté documents annexos i que no consta
cap requeriment emès des de la Gerència de Serveis de Cultura cap a la Fundació la Tossa
de Montbui referent a aquesta convocatòria, i en qualsevol cas, el 6 de juny de 2019, ja
s’havia exhaurit el termini fixat a les bases.
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2.5 Per tant, es proposa desestimar el recurs de reposició.
3.- Recurs de reposició de l’entitat Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de la Esperanza, de Mataró (NIF G59993634)
3.1 La “Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza
de Mataró” va presentar en data 4 d’octubre de 2019, un recurs de reposició contra l’acord
423/2019 adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 26 de
setembre de 2019, en relació amb la desestimació del projecte “Matinal de saetas i dijous
sant, nit morada” atès que no va presentar la documentació que havia de ser subsanada en
resposta al requeriment de la gerència, segons es fonamenta al dispositiu tercer de la part
resolutiva, i a la notificació general realitzada mitjançant la publicació al BOPB de data 2
d’octubre de 2019 (CVE 2019033402), tal i com recull la convocatòria a l’article 13.
3.2 El recurs s’ha presentat en temps i forma.
3.3 En el recurs de reposició la “Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de la Esperanza de Mataró” al·lega que l’entitat va contestar el requeriment dins el
termini i adjunta al recurs el document que acredita que efectivament el va presentar dins
del termini.
3.4 De les comprovacions realitzades a l’expedient s’acredita que la Hermandad en data 26
de març de 2019, dins termini, va presentar una sol·licitud de subvenció adjuntant
documentació corresponent. I que en data 6 de maig de 2019, la Gerència de Serveis de
Cultura va emetre un requeriment a l’entitat per a que rectifiqués una errada en el
pressupost presentat i que aquest requeriment, un cop comprovat l’expedient, efectivament
va ser respost per la entitat en data 10 de maig de 2019 amb el número 1940037337, dins
del termini establert a l’article 7 de les bases de la convocatòria.
3.5 En conseqüència es considera procedent estimar les al·legacions de la “Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza de Mataró” i tenir per
presentada tota la documentació i procedir a avaluar en aplicació dels criteris objectius
d’atorgament de subvencions fixats a l’article 9 de la convocatòria, projecte “Matinal de
saetas i dijous sant, nit morada” presentat i que mereix la puntuació següent:
NIF

G59993634

Entitat

Projecte

Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno Matinal de saetas i
y Nuestra Señora de la dijous sant, nit morada.
Esperanza

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total
6

6

3,5

3

6

4

28,5

3.6 En haver finalitzat la convocatòria i haver-se quasi exhaurit tot el crèdit (aquesta
resolució va quedar un saldo de 279,44 €) i en no fixar-se una quantia addicional a la que fa
referència l’article 58.2 del RLGS, amb caràcter excepcional a la convocatòria, en
conseqüència, es PROPOSA concedir de forma directa la subvenció següent:
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NIF

Entitat

G59993634

Projecte

Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Matinal de saetas i
Nazareno y Nuestra Señora de la
dijous sant, nit morada.
Esperanza

Puntuació
total

Import concedit (€)

28,5

1.691,47

“

8. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que recull en la seva totalitat
les conclusions de l’informe esmentat en el paràgraf anterior, i que ha estat
formalitzada en la corresponent acta de data 3 de desembre de 2019.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Vist l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de
reposició.
Vista la base 13 d’aquesta convocatòria número 201920195120010753 assenyala el
següent: “La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.”
Vista la base 10 d’aquesta convocatòria que estableix la quantia total màxima de les
subvencions i la seva consignació pressupostària, sense fixar una quantia addicional a
la que fa referència l’article 58.2 del RLGS, amb caràcter excepcional.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del Decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. ADMETRE a tràmit i DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en temps i
forma per la “Fundació la Tossa de Montbui” el 10 d’octubre contra l’acord 423/2019
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 de setembre
de 2019, en relació amb la desestimació del projecte “Aplec del roser de la Tossa de
Montbui” en el marc de la convocatòria de subvencions número 201920195120010543
per a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals
sense finalitat de lucre, d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la
part expositiva del present acord.
Segon. ADMETRE a tràmit i ESTIMAR el recurs de reposició presentat en temps i
forma per la “Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la
Esperanza de Mataró” el 4 d’octubre de 2019, contra l’acord 423/2019 adoptat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 de setembre de 2019, en
relació amb la desestimació del projecte “Matinal de saetas i dijous sant, nit morada”
en el marc de la convocatòria de subvencions número 201920195120010543 per a
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense
finalitat de lucre, d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la part
expositiva del present acord.
Tercer. APROVAR l’atorgament, per concessió directa, d’una subvenció a favor de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza de
Mataró amb NIF G59993634, per un import de MIL SIS-CENTS NORANTA-UN
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (1.691,47 €) destinada a finançar les
despeses relatives a la “Matinal de saetas i dijous sant, nit morada”, d’acord amb els
raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva del present acord.
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de MIL SIS-CENTS NORANTA-UN
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (1.691,47 €), amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/48903.
Cinquè. ESTABLIR que aquesta subvenció es regirà per tot allò previst en la
convocatòria i bases específiques de subvencions aprovades en l’acord núm. 24 de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 31 de gener de 2019
(convocatòria número 201920195120010543) i que el període de justificació serà entre
l’1 de gener del 2020 i, com a màxim, el 28 de febrer del 2020.
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Sisè. COMUNICAR aquesta concessió a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i a la Seu Electrònica
de la Diputació de Barcelona.
Setè. NOTIFICAR el presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar,
d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’error material en la
data de justificació de la subvenció concedida a l’entitat Camarata de Sant
Cugat, en el sentit de que on diu “30 d’octubre de 2019” ha de dir “28 de febrer
de 2020”, en el marc de la convocatòria de subvencions per a finançar activitats
de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació territorial de
Barcelona, any 2019 (Exp. núm. 2019/643).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar un acord pel qual s’aprova la concessió de subvencions de la convocatòria
amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les
entitats culturals sense finalitat de lucre. (AJG 423/19)
Posteriorment, durant el procés de justificació de les subvencions concedides, s’ha
constatat per part del centre gestor una errada en el termini de justificació de la
subvenció concedida a la següent entitat que està recollit al punt setè de l’acord de
concessió de subvencions aprovat per Junta de Govern de data 26 de setembre de
2019 (registre d’acords 423/2019):
NIF
G63463368

Entitat
Camerata Sant Cugat

Import
concedit (€)

Operació comptable

Data de justificació

1.632,12

1903003064/1

30/octubre/2019

.../...

L’òrgan col·legiat previst a la base 12 de la convocatòria en qüestió de número
201920195120010543 ha recollit la necessitat d’esmena d’aquest error material i així
ha quedat formalitzat en la corresponent acta de data 3 de desembre de 2019, d’acord
amb l’informe de la Gerència de Serveis de Cultura de data 2 de desembre de 2019.
Fonaments de dret
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques disposa que les administracions públiques poden rectificar
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en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seu actes.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del Decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Rectificar l’error material comés en la redacció del dispositiu setè de l’acord de
la convocatòria número 201920195120010543 per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense
finalitat de lucre, aprovat per acord de Junta de Govern de data 26 de setembre de
2019 (registre d’acords 423/2019), en el sentit següent:
On diu:
“Setè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 20 de la
convocatòria aprovada.
NIF
G63463368

Entitat
Camerata Sant Cugat

Import
concedit (€)

Operació comptable

Data de
justificació

1.632,12

1903003064/1

30/octubre/2019”

.../...

Ha de dir:
“Setè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 20 de la
convocatòria aprovada.
NIF
G63463368

Entitat
Camerata Sant Cugat

Import
concedit (€)

Operació comptable

Data de
justificació

1.632,12

1903003064/1

28/febrer/2020”

.../...

Segon. COMUNICAR la rectificació d’aquest error material a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
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Tercer. NOTIFICAR el presents acord a l’entitat Camerata Sant Cugat.”
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització de preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, per a finançar, en part, les obres de “Remodelació de la
Masia Can Sunyer i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic per import de
175.000 €, amb càrrec als pressupostos de 2019 i 2020, en el marc de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (Exp. núm.
2019/20146).- 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 decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 12531, de data 11 de
desembre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
P0819500J
Remodelació Masia Can Sunyer
175.000 €
2018
175.000 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de
la diversificació econòmica
Oficina de Patrimoni Cultural
Base de concertació

2. En data 31 d’octubre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Fonaments de dret
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 5 e) del Decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de
recurs
Àmbit de
cooperació

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
P0819500J
Remodelació Masia Can Sunyer
19/X/278242
175.000 €
Anualitat
2019
2020

Import (EUR)
70.831,14 €
104.168,86 €

Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la
diversificació econòmica

Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
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D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de
Catalunya
126,
08008
de
Barcelona,
representada
per
l’Il·lm.
Sr.
.........................................................................
Igualment, intervé el secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol, publicat en
el BOPB de 17 de juliol de 2018, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
I de l’altre, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, representat per l’Il·lm. Sr.
.................................................., .........................d’aquest ajuntament, assistit pel secretaria
del mateix Sr. .................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que
es comprenguin al Pla.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la
Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de
cooperació: “Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació
econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, manteniment i
conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb
l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat.

III.

Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 12531, de data 11 de
desembre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
P0819500J
Remodelació Masia Can Sunyer
175.000 €
2018
175.000 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la
diversificació econòmica
Oficina de Patrimoni Cultural
Base de concertació
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IV. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26
d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la
formalització dels preacords.
V.

En data 31 d’octubre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.

VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona núm. .........., de data .............
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de cooperació

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
P0819500J
Remodelació Masia Can Sunyer
19/X/278242
175.000 €
Anualitat
Import (EUR)
2019
70.831,14 €
2020
104.168,86
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment
de la diversificació econòmica
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/40102/33300/76260

2. Per part de l’ens destinatari:
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial.
Tercer. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 1 any més.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
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Quart. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de l’any en què la Diputació l’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb
la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior,
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
Cinquè. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva
la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
Sisè. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El període de justificació s’obre l’1 de febrer i es tanca el 31 de març de l’any següent a
aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost,
d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas,
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l’import que correspongui.
Setè. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions.
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp.
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Vuitè. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
Novè. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
Desè. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com
garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes
de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres administracions
públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local han de senyalitzar-se
per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui la de la Diputació. En la
resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la normativa vigent de
l’administració cofinançadora.
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.
Onzè. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació dels imports no justificats.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no
justificats.
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Dotzè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part
integrant del mateix.
Tretzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
Catorzè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Quinzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest
document. “
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Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de cent setanta-cinc mil euros
(175.000,00 €), amb la següent distribució:
- 70.831,14 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40102/33300/76260 de
l’anualitat 2019.
- 104.168,86 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40102/33300/76260 de
l’anualitat 2020.
Quart. DECLARAR la plurianualitat de la despesa.
Cinquè. CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovada en l’apartat tercer de
la part resolutiva a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Setè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar,
inicialment, la revocació d’una subvenció atorgada en la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions, destinades al suport a les llars d’infants de
titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs
2017-2018, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels
alumnes d’aquestes llars d’infants (Exp. núm. 2019/945).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 14 de
febrer de 2019, va adoptar l’acord núm. 43, pel qual s’aprova la convocatòria núm.
201920195120010553 i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la
demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018, mitjançant la minoració de les
quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per un
import d’un milió quatre-cents quaranta mil euros (1.440.000,00 €).
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2. Posteriorment, en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2019, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 230 pel qual s’aprova la concessió
de subvencions, en el marc de la citada convocatòria.
3. D’acord amb la base específica 18 de la convocatòria el termini per a la justificació
de les subvencions és del 17 de juny de 2019 al 16 de setembre de 2019.
4. Finalitzat aquest període de justificació s’efectuen els corresponents requeriments,
a aquells beneficiaris que no han presentat la documentació justificativa, per tal que
presentin la justificació en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació de la subvenció.
5. A resultes d’aquests requeriments, s’aprova per Decret del president delegat de
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, de data 5 de novembre de 2019, amb número
12381, l’acceptació de tres renúncies de subvenció i la reducció dels imports
corresponents.
6. A data d’avui, tan sols l’entitat Guarderia Infantil Laboral Santa Maria, amb NIF
R080064E, no presenta ni documentació justificativa, ni renúncia a la subvenció,
per la qual cosa es proposa aprovar inicialment la revocació, i habilitar un termini
d’audiència de quinze dies per tal que aquesta llar d’infants presenti la justificació
pendent, o al·legui el que consideri oportú, amb l’advertiment que de no fer-ho,
aquesta revocació inicial esdevindrà definitiva.
Fonaments de dret
1. L’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al
BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació.
2. Per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat amb allò previst als
articles 18 i 20 LGS, procedeix comunicar la revocació inicial d’aquesta subvenció a
la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
3. D’acord amb l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.2.a), del Decret de la
Presidència número 8836/2019, de data 17 de juliol, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de
competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les
sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB del 23 de juliol de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la revocació de la següent subvenció concedida a favor
de la llar d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2017-2018, en el
marc de la convocatòria de subvencions núm. 10553:
Entitat
Guarderia Infantil Laboral Santa Maria

NIF
R0800640E

Import concedit
6.290,38 €

Revocació
6.290,38 €

Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació d’aquests acords, a fi que l’entitat esmentada presenti els
documents que estimi pertinents o al·legui el que consideri oportú, amb l’advertiment
que de no fer-ho, aquesta revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Guarderia Infantil Laboral Santa Maria.”
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga, des de l'1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, del
Programa "Targeta moneder d'impacte social", destinat als ens locals de la
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d'alimentació d'urgència social i per
a cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 2018/5184).- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d’abril de 2018
aprovà el Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a
cobrir les necessitats bàsiques (BOPB de 7 de maig de 2018).
2. El punt sisè, d’aquest Programa, fixa com a període de vigència des de l’endemà de
la seva publicació al BOPB i fins el 31 de desembre de 2018 podent prorrogar-se
per acord exprés de les parts, per un període de fins a 4 anys addicionals.
3. El Programa esmentat va ser prorrogat per a l’any 2019 per Acord de la Junta de
Govern de data 29 de novembre de 2018.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. Es vol prorrogar, per a l’any 2020, el Programa “Targeta moneder d’impacte social”
destinat als Ens locals de la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de continuar
prestant ajuts d’alimentació d’urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques.
5. Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis
socials municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació i per a cobrir les seves
necessitats bàsiques mitjançant una targeta moneder de precàrrega, amb la finalitat
principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’una forma més
racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis
socials municipals.
6. Aquesta targeta moneder és una targeta amb un valor monetari definit pels
professionals dels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de
Barcelona i els professionals de les entitats d’Iniciativa social, que evita
l’estigmatització del beneficiari de la targeta, en poder escollir una gran diversitat
d’aliments frescos i productes de primera necessitat (d’higiene personal, de cures
per especials necessitats, de neteja, específics per nadons, etc..) en establiments
normalitzats i no haver d’acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments.
7. En tot cas, la vigència d’aquest Programa i de les seves prorrogues restarà
supeditada a la vigència del conveni entre la Diputació de Barcelona, la Caixa, i
MoneyToPay per regular les obligacions de les parts en el desenvolupament del
Programa Targeta moneder d’impacte social.
Fonaments de dret
1. Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la
coordinació dels serveis públics municipals.
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs
locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que
determinin les lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les
persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les
polítiques d’acolliment dels immigrants.
3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les
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competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els
articles 31 i 32.
4. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitat d’interès comú.
5. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
6. Vist l’article 6 de 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.
7. Vist l’apartat sisè I.4.b.1) 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 pròrroga des de l’1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre
de 2020, del Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a
cobrir les necessitats bàsiques, aprovat per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril de 2018 (BOPB de 7 de maig de 2018) i
prorrogat per a l’any 2019 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de data 29 de novembre de 2018.
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la pròrroga del Programa
“Targeta moneder d’impacte social”.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
desestimació de les al·legacions presentades per l’Associació de Treballadors
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Pakistanesos, contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació total de la
subvenció, aprovat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 de
setembre de 2019, per no presentar la documentació justificativa, en el marc de
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, així com acordar la revocació
definitiva de la subvenció atorgada per import de 1.357,19 € (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, esmentada al paràgraf anterior.
3. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 26 de
setembre d’enguany, va acordar la revocació inicial total, entre d’altres, de la
subvenció atorgada a l’Associació de Treballadors Pakistanesos, amb NIF núm.
G62462650, per a l’actuació “Formació i xerrades per l’accés a la nacionalitat o
ciutadania. Eines pel creixement personal dels nouvinguts a través de l’ocupació i la
llengua. Comunitat pakistaní i india residus zero”, per un import de 1.357,19 euros;
fonamentada en el fet que van presentar una justificació de la subvenció incorrecta,
no esmenada correctament en el termini atorgat; malgrat que des de la Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania es va requerir en diverses ocasions a l’esmentada
entitat per efectuar l’esmena de la mateixa.
4. Dins del termini atorgat, l’Associació de Treballadors Pakistanesos presenta
al·legacions a la revocació inicial total referida als paràgrafs anteriors. Amb les
mateixes, presenten un nou compte justificatiu de la subvenció.
5. Durant la revisió del compte justificatiu presentat amb les al·legacions es detecten
diverses mancances, entre d’altres, les següents:
 Diverses incorreccions a l’Annex B.
 Manca signatura Annex C.
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 Desviació negativa del 78,79 % entre la previsió de despeses efectuada en la
sol·licitud de subvenció i les despeses realment justificades, sense la
corresponent justificació.
 Manca un justificant de pagament de la despesa d’import més elevat imputada a
la subvenció concedida.
6. L’entitat també al·lega incidències relacionades amb la tramitació electrònica de la
subvenció alienes a la corporació. En aquest sentit, comentar que les bases de la
convocatòria fan referencia a la necessitat de tramitació mitjançant mitjans
electrònics. Concretament, la base 8 estableix textualment que “La presentació de
la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes
que la regulen”. Per tant, considerem que les entitats han de vetllar per tenir
actualitzades les eines i solucions tecnològiques necessàries per a la seva
tramitació, en aplicació de la normativa de referència.
7. Donar de baixa el crèdit de 1.357,19 euros, mitjançant el corresponent ajust de
valor, ja que la despesa es va incorporar com a romanent de crèdit al pressupost de
l’exercici 2019.
8. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 29 de novembre de 2019; es proposa desestimar les al·legacions
presentades per l’Associació de Treballadors Pakistanesos als acords de la Junta
de Govern, de 26 de setembre d’enguany, de revocació inicial total de la subvenció
atorgada a l’esmentada entitat per a l’actuació “Formació i xerrades per l’accés a la
nacionalitat o ciutadania. Eines pel creixement personal dels nouvinguts a través de
l’ocupació i la llengua. Comunitat pakistaní i india residus zero”; en el marc de la
convocatòria núm. 201820185120009543 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.
Fonaments de dret
1. Apartat sisè I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol de 2019, publicat al
BOPB del 23 de juliol de 2019, modificat pel Decret núm. 9609/19, de 6 de
setembre de 2019, publicat al 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, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Treballadors
Pakistanesos, NIF núm. G62462650, als acords de la Junta de Govern de 26 de
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setembre de 2019, d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció per a
l’actuació “Formació i xerrades per l’accés a la nacionalitat o ciutadania. Eines pel
creixement personal dels nouvinguts a través de l’ocupació i la llengua. Comunitat
pakistaní i india residus zero”; en el marc de la convocatòria núm.
201820185120009543 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; pels motius detallats a la part expositiva de la present resolució.
Segon. APROVAR definitivament la revocació total de la subvenció atorgada a
l’Associació de Treballadors Pakistanesos, NIF núm. G62462650, per a finançar
l’actuació esmentada a l’acord primer, per un import de MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (1.357,19 €); d’acord amb les
raons detallades a la part expositiva dels presents acords.
Tercer. DONAR DE BAIXA el crèdit de de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET
EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (1.357,19 €), mitjançant l’ajust de valor negatiu núm.
1903902232; no efectuant-se cap reintegrament a la aplicació pressupostària
G/60300/23110/48900 del vigent pressupost; ja que la despesa es va incorporar com a
romanent de crèdit, passant l’esmentat import a economia de la corporació.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Associació de Treballadors Pakistanesos.”
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
desestimació de les al·legacions presentades per Fundació Congrés de Cultura,
contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció, aprovat
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, ja que no
ha presentat íntegrament els documents acreditatius de la totalitat de la
subvenció, atorgada en el marc de la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, així com acordar la revocació definitiva i parcial de la subvenció
atorgada per import de 676,94 € (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.
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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, esmentada al paràgraf anterior.
3. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 26 de
setembre d’enguany, va acordar la revocació inicial parcial, entre d’altres, de la
subvenció atorgada a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, amb NIF núm.
G08650970, per a l’actuació “Interseccions. L’associacionisme com a espai
d’intercanvi intercultural”, per un import de 676,94 euros; fonamentada en
l’existència d’una desviació del 52,85 % entre la previsió de despeses presentada
amb la sol·licitud de l’esmentada subvenció i les despeses realment executades;
segons es desprenia de la justificació de la subvenció presentada.
4. Malgrat l’esmentada desviació, es va informar favorablement i efectuar el pagament
de 2.000,00 €, aplicant només una reducció del 25,28 % sobre l’import total de la
subvenció; en funció de les activitats realitzades i els objectius aconseguits.
5. Dins del termini atorgat, la Fundació Congrés de Cultura Catalana presenta
al·legacions a la revocació inicial parcial referida als paràgrafs anteriors. Amb les
mateixes, presenten un nou compte justificatiu de la subvenció incorporant més
despeses de les relacionades en la primera justificació; al·legant que en la primera
justificació, per error, no van incloure totes les despeses realitzades vinculades amb
l’actuació subvencionada.
6. No podem considerar com a vàlides al·legacions fonamentades en incidències
alienes a la corporació i basades en motius organitzatius i de gestió interna de
l’entitat.
7. Donar de baixa el crèdit de 676,94 euros, mitjançant el corresponent ajust de valor,
ja que la despesa es va incorporar com a romanent de crèdit al pressupost de
l’exercici 2019.
8. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 29 de novembre de 2019; es proposa desestimar les al·legacions
presentades per la Fundació Congrés de Cultura Catalana als acords de la Junta de
Govern, de 26 de setembre d’enguany, de revocació inicial parcial de la subvenció
atorgada a l’esmentada entitat per a l’actuació “Interseccions. L’associacionisme
com a espai d’intercanvi intercultural”; en el marc de la convocatòria núm.
201820185120009543 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.
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Fonaments de dret
1. Apartat sisè I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol de 2019, publicat al
BOPB del 23 de juliol de 2019, modificat pel Decret núm. 9609/19, de 6 de
setembre de 2019, publicat al 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, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Fundació Congrés de
Cultura Catalana, NIF núm. G08650970, als acords de la Junta de Govern de 26 de
setembre de 2019, d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció per a
l’actuació “Interseccions. L’associacionisme com a espai d’intercanvi intercultural”; en
el marc de la convocatòria núm. 201820185120009543 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; pels motius detallats a la part
expositiva de la present resolució.
Segon. APROVAR definitivament la revocació parcial de la subvenció atorgada a la
Fundació Congrés de Cultura Catalana, NIF núm. G08650970, per a finançar l’actuació
esmentada a l’acord primer, per un import de SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (676,94€); d’acord amb les raons detallades a la
part expositiva dels presents acords.
Tercer. DONAR DE BAIXA el crèdit de SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (676,94€), mitjançant l’ajust de valor negatiu núm.
1903902231; no efectuant-se cap reintegrament a la aplicació pressupostària
G/60300/23110/48900 del vigent pressupost; ja que la despesa es va incorporar com a
romanent de crèdit, passant l’esmentat import a economia de la corporació.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a la Fundació Congrés de Cultura Catalana.”
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
desestimació de les al·legacions presentades per Fundació Privada Enllaç,
contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció, aprovat
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, per no
presentar la documentació justificativa, en el marc de la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, així com acordar la revocació definitiva de la
subvenció atorgada per import de 2.676,94 € (Exp. núm. 2018/0000666).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de
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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, esmentada al paràgraf anterior.

3.

La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 26
de setembre d’enguany, va acordar la revocació inicial total, entre d’altres, de la
subvenció atorgada a la Fundació Privada Enllaç, amb NIF núm. G64876840, per
a l’actuació “Envelliment actiu entre les persones grans lgtbi”, per un import de
2.676,94 euros; fonamentada en el fet que van presentar una justificació de la
subvenció incorrecta, no esmenada en el termini atorgat; malgrat que des de la
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es va requerir en diverses ocasions a
l’esmentada entitat per efectuar l’esmena de la mateixa.

4.

Dins del termini atorgat, la Fundació Privada Enllaç presenta al·legacions a la
revocació inicial total referida als paràgrafs anteriors. Amb les mateixes, presenten
un nou compte justificatiu de la subvenció.

5.

Durant la revisió del compte justificatiu presentat amb les al·legacions es detecta
que hi ha una desviació negativa del 36,92 % entre la previsió de despeses
efectuada en la sol·licitud de subvenció i les despeses realment justificades. Així
mateix, la justificació de la desviació formulada per l’entitat en l’esmentat compte
justificatiu, considero que no està suficientment motivada.

6.

D’altra banda i d’acord amb les bases reguladores de la present convocatòria, que
estableixen que el termini de justificació de les esmentades subvencions finalitza
el 28 de febrer de 2019 (base 23.1) i els terminis temporals i requisits per esmenar
les deficiències en la justificació (base 24); i tenint en compte l’ampli termini de
temps transcorregut des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions i el moment de la presentació de la justificació correcta amb les
al·legacions -23 d’octubre d’enguany-; considero que no procedeix deixar sense
efecte la revocació inicial total esmentada anteriorment.
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7.

L’entitat també al·lega incidències relacionades amb la tramitació electrònica de la
subvenció alienes a la corporació. En aquest sentit, comentar que les bases de la
convocatòria fan referencia a la necessitat de tramitació mitjançant mitjans
electrònics. Concretament, la base 8 estableix textualment que “La presentació de
la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes
que la regulen”. Per tant, considerem que les entitats han de vetllar per tenir
actualitzades les eines i solucions tecnològiques necessàries per a la seva
tramitació, en aplicació de la normativa de referència.

8.

Per últim, tampoc podem considerar com a vàlides les al·legacions que justifiquen
l’endarreriment per motius organitzatius de l’entitat, concretament vacances del
Comitè de direcció i del personal administratiu.

9.

Donar de baixa el crèdit de 2.676,94 euros, mitjançant el corresponent ajust de
valor, ja que la despesa es va incorporar com a romanent de crèdit al pressupost
de l’exercici 2019.

10. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 29 de novembre de 2019; es proposa desestimar les al·legacions
presentades per la Fundació Privada Enllaç als acords de la Junta de Govern, de
26 de setembre d’enguany, de revocació inicial total de la subvenció atorgada a
l’esmentada entitat per a l’actuació “Envelliment actiu entre les persones grans
lgtbi”; en el marc de la convocatòria núm. 201820185120009543 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.
Fonaments de dret
1. Apartat sisè I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol de 2019, publicat al
BOPB del 23 de juliol de 2019, modificat pel Decret núm. 9609/19, de 6 de
setembre de 2019, publicat al 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, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Fundació Privada Enllaç,
NIF núm. G64876840, als acords de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2019,
d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció per a l’actuació “Envelliment
actiu entre les persones grans lgtbi”; en el marc de la convocatòria núm.
201820185120009543 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
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d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat
de lucre, 2018; pels motius detallats a la part expositiva de la present resolució.
Segon. APROVAR definitivament la revocació total de la subvenció atorgada a la
Fundació Privada Enllaç, NIF núm. G64876840, per a finançar l’actuació esmentada a
l’acord primer, per un import de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.676,94 €); d’acord amb les raons detallades a la
part expositiva dels presents acords.
Tercer. DONAR DE BAIXA el crèdit de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.676,94 €), mitjançant l’ajust de valor negatiu
núm. 1903902233; no efectuant-se cap reintegrament a la aplicació pressupostària
G/60300/23110/48900 del vigent pressupost; ja que la despesa es va incorporar com a
romanent de crèdit, passant l’esmentat import a economia de la corporació.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a la Fundació Privada Enllaç.”
74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
desestimació de les al·legacions presentada per l’entitat Moviment Educatiu del
Maresme, contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació parcial de la
subvenció, aprovat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 de
setembre de 2019, ja que no ha presentat íntegrament els documents
acreditatius de la totalitat de la subvenció, atorgada en el marc de la
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones, així com acordar la revocació
definitiva i parcial de la subvenció atorgada per import de 676,94 € (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, esmentada al paràgraf anterior.
3. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 26 de
setembre d’enguany, va acordar la revocació inicial parcial, entre d’altres, de la
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subvenció atorgada al Moviment Educatiu del Maresme, amb NIF núm. G08855827,
per a l’actuació “Belluga’t”, per un import de 639,76 euros; fonamentada en
l’existència d’una desviació del 68,50 % entre la previsió de despeses presentada
amb la sol·licitud de l’esmentada subvenció i les despeses realment executades;
segons es desprenia de la justificació de la subvenció presentada.
4. Malgrat l’esmentada desviació, es va informar favorablement i efectuar el pagament
de 2000,00 €, aplicant només una reducció del 23,97 % sobre l’import total de la
subvenció; en funció de les activitats realitzades i els objectius aconseguits.
5. Dins del termini atorgat, el Moviment Educatiu del Maresme presenta al·legacions a
la revocació inicial parcial referida als paràgrafs anteriors. Amb les mateixes,
presenten un nou compte justificatiu de la subvenció incorporant més despeses de
les relacionades en la primera justificació; al·legant que en la primera justificació,
per error, van imputar el 20 % de la nòmina de una treballadora de l’entitat que
gestiona i coordina el projecte, quan procedia imputar el 40 % de la mateixa.
6. Com a conseqüència de la presentació de les esmentades al·legacions, es
procedeix a la revisió del compte justificatiu presentat amb les mateixes i es detecta
que es manté una desviació negativa del 61,75 % entre la previsió de despeses
efectuada en la sol·licitud de subvenció i les despeses realment justificades. D’altra
banda, es considera que la justificació de la desviació formulada per l’entitat en
l’esmentat compte justificatiu, no justifica la reconsideració del pagament efectuat i
de la revocació inicial acordada.
7. Per últim, tampoc podem considerar com a vàlides al·legacions fonamentades en
incidències alienes a la corporació i basades en motius organitzatius i de gestió
interna de l’entitat.
8. Donar de baixa el crèdit de 639,76 euros, mitjançant el corresponent ajust de valor,
ja que la despesa es va incorporar com a romanent de crèdit al pressupost de
l’exercici 2019.
9. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 29 de novembre de 2019; es proposa desestimar les al·legacions
presentades pel Moviment Educatiu del Maresme als acords de la Junta de Govern,
de 26 de setembre d’enguany, de revocació inicial parcial de la subvenció atorgada
a l’esmentada entitat per a l’actuació “Belluga’t”; en el marc de la convocatòria núm.
201820185120009543 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.
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Fonaments de dret
1. Apartat sisè I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol de 2019, publicat al
BOPB del 23 de juliol de 2019, modificat pel Decret núm. 9609/19, de 6 de
setembre de 2019, publicat al 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, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Moviment Educatiu del
Maresme, NIF núm. G08855827, als acords de la Junta de Govern de 26 de setembre
de 2019, d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció per a l’actuació
“Belluga’t”; en el marc de la convocatòria núm. 201820185120009543 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; pels motius
detallats a la part expositiva de la present resolució.
Segon. APROVAR definitivament la revocació parcial de la subvenció atorgada al
Moviment Educatiu del Maresme, NIF núm. G08855827, per a finançar l’actuació
esmentada a l’acord primer, per un import de SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (639,76 €); d’acord amb les raons detallades a la part
expositiva dels presents acords.
Tercer. DONAR DE BAIXA el crèdit de SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS (639,76 €), mitjançant l’ajust de valor negatiu núm.
1903902230; no efectuant-se cap reintegrament a la aplicació pressupostària
G/60300/23110/48900 del vigent pressupost; ja que la despesa es va incorporar com a
romanent de crèdit, passant l’esmentat import a economia de la corporació.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució al Moviment Educatiu del Maresme.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 10 hores i 50 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

