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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2020
A la ciutat de Barcelona, el dia 13 de febrer de 2020, a les 11 hores, es reuneix a la
Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, actuant com a
presidenta accidental la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena
(JUNTS), i amb l’assistència del vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i
Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb
els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Carles
Ruiz Novella (PSC-CP), senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz
Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), 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), i els
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i
Bosque (ERC-AM), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Lluïsa Melgares
i Aguirre (TxT).
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés Martínez (ECG).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
corporació.
Hi assisteixen, també, el tresorer, senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis
de secretaria-adjunt a la Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps.
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP), el
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), els diputats i
diputades amb dret a vot senyor Pere Pons i Vendrell (JUNTS) i senyores Eva Maria
Menor Cantador (PSC-CP) i Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i la diputada i el diputat
sense dret a vot senyora Laura Pérez Castaño (ECG), i senyor i senyor Xavier Garcia
Albiol (PP). També excusa la seva absència l’interventor general, senyor Josep Abella
Albiñana.
Oberta la sessió per la presidenta accidental, 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 30 de gener de 2020.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de
la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/2167).

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe previ, preceptiu, no vinculant i favorable, emès per la Secretaria
General d’aquesta corporació, en relació amb l’expedient relatiu a la modificació
dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, per
passar a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”, en virtut del que
disposen els articles 44.3 i 44.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril RBRL, en relació amb
l’article 35.1.b) del Reial Decret 1690/86, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial dels ens locals. (Exp. núm. 2020/1836).

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del
Jutjat Social núm. 21 de Barcelona, de 22 d’octubre de 2019, rectificada per la
Interlocutòria de 5 de novembre de 2019, dictada en el procediment electoral
núm. 369/2019-A, instat pel senyor XXX, ja que desestima íntegrament la
demanda interposada contra el laude arbitral B-139/2019, que al seu lloc va
desestimar la impugnació del reclamant, per extemporània, alhora que declarava
la validesa dels cens electoral de les eleccions sindicals convocades per elegir
els membres de la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona (Exp. núm.
2019/0011413).

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10837, de data 3 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 404/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/1549).

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8723, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 418/2018-2C interposat
per la senyora 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 per la recurrent (Exp. núm. 2019/5074).
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7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8714, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/5112).

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8703, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 392/2018-C interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp.
núm. 2019/6810).

9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 172, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-A interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/6819).

10.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8712, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 434/2018-E interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp.
núm. 2019/7623).

11.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 170, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
404/2018-D interposat per la senyora XXX, contra el Decret dictat per la Direcció
per a les persones del Consorci Gestió Corporació Sanitària de 7 de juny de
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2018, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats
formulada per la recurrent (Exp. núm. 2019/8348).
12.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11067, de data 8 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 106/2019-M2 interposat
per les senyores XXX i XXX, contra el Decret dictat el dia 18 de gener de 2019
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la
resolució dictada el 15 de novembre de 2018 que, per la seva banda, denegava
la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació
presentada per les recurrents (Exp. núm. 2019/9151).

13.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11927, de data 24 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 384/2018-Y interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm.
2019/10775).

14.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10943, de data 7 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 6/2019-C interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/10787).

15.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11372, de data 14 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-V interposat per la
senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/12525).

16.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11043, de data 8 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
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núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 6/2019-2B interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp.
núm. 2019/12526).
17.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11718, de data 18 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 197/2019-A interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm.
2019/16557).

18.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13696, de data 29 de novembre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 173/2019-B, interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 26 de febrer de 2019 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 10 d’octubre de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent
(Exp. núm. 2019/18934).

19.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 173, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 264/2019-D interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 27 de maig de 2019 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 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent
(Exp. núm. 2019/19279).

20.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 349, de data 23 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 362/2019-D interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 6 de juny de 2019 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 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
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per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent
(Exp. núm. 2020/126).
21.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14812, de data 19 de desembre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 309/2019-F, interposat
per la senyora XXX, contra la resolució de 25 de juny de 2019 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 17 d’abril de 2019 que, per la seva banda, disposava que no es
prorrogués ni es fes efectiu el nomenament de la reclamant com a funcionària
interina fins a la provisió reglamentària de la plaça, un cop finalitzat el dia 15
d’abril de 2020 (Exp. núm. 2019/18935).

22.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12581, de data 8 de novembre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 387/2018-A interposat
per les senyores XXX, XXX i XXX, contra el Decret de la Presidència, d’1 d’agost
de 2018, que va estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort del senyor XXX com a
conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015 a la carretera
BV-1037, quan va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca protectora, i se
li va reconèixer una indemnització de 34.270,91 €, equivalent a un 25%, d’acord
amb el criteri establert per la Comissió Jurídico Assessora de la Generalitat de
Catalunya (Exp. núm. 2019/5429).

23.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12258, de data 31 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 54/2019-A interposat per
la senyora XXX, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada per la caiguda que va patir el dia 17 de
novembre de 2016, presumptament, al baixar de l’autobús a la parada del carrer
Pare Claret–Donya Amadea, del carrer Sant Antoni M. Claret (Exp. núm.
2019/14741).

24.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13874, de data 4 de desembre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Social núm. 33 de Barcelona, en el procediment núm. 748/2019-A promogut per
la senyora XXX, sobre responsabilitat per incompliment de la normativa de riscos
laborals i en reclamació d’indemnització per danys morals (Exp. núm.
2019/17044).

25.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13876, de data 4 de desembre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 394/2019-A interposat per
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la companyia REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra la desestimació
presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2017, amb
el vehicle, a la carretera BV-4608, pk 21, a causa de la col·lisió amb un senglar
que va irrompre sobtadament a la calçada (Exp. núm. 2019/18447).
26.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 342, de data 23 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 398/2019-B interposat
pel senyor XXX, contra la desestimació presumpta, per manca de resolució
expressa, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per demanar
una indemnització pels danys i perjudicis derivats de l’exclusió de la borsa de
treball (convocatòria S-02/18) de la qual formava part el reclamant (Exp. núm.
2019/21400).

27.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 347, de data 23 de gener de
2020, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
Resolució núm. 730/2019, de 21 de novembre, de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), emesa en l’expedient de reclamació
núm. 616/2019 (Exp. núm. 2020/1554).

Direcció de Relacions Internacionals
28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial, per import de 6.459,82 €, a l’Associació Ruido
Photo, en relació amb el projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit
d’exposicions i activitats a municipis de Catalunya”, en el marc de la convocatòria
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, i reconèixer el crèdit derivat de la despesa
per import de 3.968,18 € a favor de l’Associació Ruido Photo (Exp. núm.
2016/5973).

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de persones
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions
d'esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat
de Catalunya per a l'any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de
repercussió local - any 2020 (Exp. núm. 2020/1233).
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Direcció de Serveis de Cooperació Local
30.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les
renúncies d’ajuts de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2020”, per part dels Ajuntaments del Pont de Vilomara i
Rocafort i Vilafranca del Penedès (Exp. núm. 2018/0014831).

31.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’error
material existent en el recurs “Anàlisi i ordenació de la plantilla: dimensionament,
composició, tecnificació, temporalitat i edat” del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2020, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre (Exp. núm. 2019/0015078).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS

Servei de Contractació
32.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’expedient
de contractació relatiu al servei d’impressió de la Diputació de Barcelona, aprovat
per la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2019, mitjançant tramitació
ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació per
l’aplicació de més d’un criteri de valoració (Exp. núm. 2019/0010471).

Servei de Programació
33.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del
informe de seguiment del pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any
2019 (Exp. núm. 2019/16504).
ÀREA DE CULTURA

Gerència de Serveis de Cultura
34.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes i activitats de
les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat), amb un pressupost màxim de 100.000 € (Exp. núm.
2020/1223).

35.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions,
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mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per entitats culturals
sense finalitat de lucre, amb un pressupost màxim de 350.000 € (Exp. núm.
2020/1279).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
36.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona l’Ajuntament de
Gelida, relatiu a les obres de “Millora de la intersecció de la cruïlla entre la
travessera BV-2249 i l’avinguda de Catalunya. TM Gelida”, amb un pressupost
total de 198.922,64 € (Exp. núm. 2018/2435).

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
37.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de renovació i pròrroga, fins el 31 de desembre de 2023, del conveni
de col·laboració institucional de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de
Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials
d’Habitatge de Catalunya, la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació
Urbana, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, relatiu
a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, signat el 25 de novembre
de 2016. (Exp. núm. 2017/9292).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2020.- Per la
senyora presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 30 de gener de 2020, 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 ens participats (Exp. núm. 2020/2167).- 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:
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“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/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 amb
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport.
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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), per la Junta de Govern en sessió de 28
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de
desembre de 2019 (acord núm. 630/19) i per la Junta de Govern en sessió de 30 de
gener de 2020 (acord núm. 8/20).
Des de la darrera sessió, han tingut lloc canvis organitzatius en l’àmbit la Gerència de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona que
aconsellen la modificació dels representants designats als Consells de la Formació
Professional de la Ciutat de Barcelona, Rubí i Terrassa.
Altrament, també és pertinent realitzar la designació dels representants de la Diputació
de Barcelona en l’Assemblea Urbana de Catalunya.
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 l’organisme següent:
A).- Assemblea Urbana de Catalunya
1.- Es designen com a representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
Urbana de Catalunya, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord
amb el que disposa l’apartat 3.g) de l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, de la
Generalitat de Catalunya, modificat pels Acords GOV/126/2017, de 12 de setembre, i
GOV/139/2018, de 20 de novembre, les persones següents:
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Titular:
Suplent:

Excma. Sra. Núria Marín Martínez
Sra. Maria Carmen Fortuny Camarena

2- Es designen com a representants tècnics de la Diputació de Barcelona en els
grups de treball de l’Assemblea Urbana de Catalunya que es creïn a l’empara del
que disposa l’apartat 8 de l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, de la Generalitat de
Catalunya, modificat pels Acords GOV/126/2017, de 12 de setembre, i GOV/139/2018,
de 20 de novembre, les persones següents:
Titular:
Suplent:

Sr. Martí Domènech Montagut
Sra. Maria Xalabarder Aulet

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).- Consell de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Leandre Mayola Tresserras, efectuada
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019
(AJG 344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el Consell
de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona, i designar el Sr. Javier
Villamayor Caamaño per substituir-lo en aquesta representació.
2.- Deixar sense efecte la designació del Sra. Mercè Munné Dedeu, efectuada per
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG
344/19), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Consell de la
Formació Professional de la Ciutat de Barcelona.
3.- Designar la Sra. Cristina Pardo Miguel com a representant suplent del Sr.
Villamayor en el Consell de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona.
4.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació
Professional de la Ciutat de Barcelona resta de la manera següent:
Únic.- Les persones, dos titulars i dos suplents, que han de representar a la
Diputació de Barcelona com a vocals en el Consell de la Formació Professional de
la Ciutat de Barcelona, les quals formaran part del Plenari i de la Comissió
Permanent de l’esmentat Consell, d’acord amb els articles 11 i 14 de les seves
normes de funcionament, i poden tenir o no la condició de diputat/ada, són:
1.- Titular: Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent. Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació.
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2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç.
S.2. Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball.
B).- Consell de la Formació Professional de Rubí
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Leandre Mayola Tresserras, efectuada
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019
(AJG 344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el Plenari i
en la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Rubí, i
designar el Sr. Javier Villamayor Caamaño per substituir-lo en aquesta
representació.
2.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Mercè Munné Dedeu, efectuada per
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG
344/19), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Plenari i en la
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Rubí.
3.- Designar la Sra. Cristina Pardo Miguel com a representant suplent del Sr.
Villamayor en el Plenari i en la Comissió Permanent del Consell de la Formació
Professional de Rubí.
4.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació
Professional de Rubí resta de la manera següent:
Únic.- Les persones proposades a la Presidència del Consell, d’acord amb l’art. 7
dels Estatuts, per representar a la Diputació de Barcelona en els òrgans de govern
del Consell de la Formació professional de Rubí, les quals poden tenir o no la
condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8.i) i 11.d) i e) dels Estatuts del
Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, són:
a)

Plenari (art. 8 estatuts)

1. Titular Educació: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació.
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç.
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball.
b)

Comissió Permanent (art. 11 estatuts)

1. Titular Educació: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S. 1 Suplent Educació: Sr. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació.
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2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç.
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball.
C).- Consell de la Formació Professional de Terrassa
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Leandre Mayola Tresserras, efectuada
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019
(AJG 344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el Plenari i
en la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Terrassa, i
designar el Sr. Javier Villamayor Caamaño per substituir-lo en aquesta
representació.
2.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Mercè Munné Dedeu, efectuada per
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG
344/19), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Plenari i en la
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Terrassa.
3.- Designar la Sra. Cristina Pardo Miguel com a representant suplent del Sr.
Villamayor en el Plenari i en la Comissió Permanent del Consell de la Formació
Professional de Terrassa.
4.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació
Professional de Terrassa resta de la manera següent:
Únic.- Les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en el
òrgans de govern del Consell de la Formació professional de Terrassa, les quals
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 11 i 14 dels
estatuts del Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, són:
a)

Plenari (art. 11 estatuts)

1. Titular: Sr. Alfredo F. Vega López, President Delegat de l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut.
2. Suplent: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
b)

Comissió Permanent (art. 14 estatuts)

1. Titular Educació: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació.
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç.
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball.

Àrea de Presidència
Secretaria General

TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les
disposades mitjançant els presents acords.
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe previ, preceptiu, no vinculant i favorable, emès per la Secretaria
General d’aquesta corporació, en relació amb l’expedient relatiu a la modificació
dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, per
passar a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”, en virtut del que
disposen els articles 44.3 i 44.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril RBRL, en relació amb
l’article 35.1.b) del Reial Decret 1690/86, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial dels ens locals. (Exp. núm. 2020/1836).- 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:
“La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca va presentar un ofici davant
del Registre electrònic de la Diputació de Barcelona, en data 11 d’abril de 2019,
mitjançant el qual sol·licitava el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona
en l’expedient relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Segarrenca.
A requeriment d’aquesta corporació, la Mancomunitat ha hagut d’esmenar i ampliar la
documentació que conforma l’expedient, mitjançant trameses efectuades en dates 13
de setembre de 2019, 29 d’octubre de 2019 i 21 de gener de 2020.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l, de la Refosa núm. 1/2020 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/2019,
de data 16 de desembre, i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019.
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Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’informe emès per la Secretaria General d’aquesta corporació en
relació amb l’expedient relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca per passar a denominar-se “MANCOMUNITAT
DE L’ALTA SEGARRA”, que es transcriu a continuació:
“INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA SEGARRENCA PER PASSAR A DENOMINAR-SE
“MANCOMUNITAT DE L’ALTA SEGARRA” (Exp. núm. 2020/0001836)
1. ANTECEDENTS
En data 11 d’abril de 2019 va entrar per Registre General de la Diputació de Barcelona l’ofici
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, mitjançant el qual se sol·licita
d’aquesta corporació l’informe preceptiu relatiu a la modificació dels seus estatuts; la dita
modificació va ser acordada l’any 2015.
L’esmentat ofici va haver de ser complementat amb la documentació necessària per emetre
el present informe.
Així, en dates 13 de setembre de 2019, 29 d’octubre de 2019 i 21 de gener de 2020, des de
la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, i a requeriment d’aquesta Secretaria,
es va esmenar, complimentar i ampliar la documentació tramesa, que actualment es
composa dels documents següents:
-

-

-

Certificat de l’acord del Ple de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca,
celebrat en data 26 d’octubre de 2015, aprovat per majoria de dos terços del nombre
legal de membres, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la
Mancomunitat, acompanyat del text refós dels estatuts.
Còpia de l’anunci al DOGC del dia 6 de juny de 2018, relatiu a la informació pública,
durant el període de 30 dies, de l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels
estatuts de la Mancomunitat.
Còpia de l’anunci al DOGC del dia 31 d’agost de 2018, relatiu a la informació pública
amb motiu de l’esdeveniment en aprovació definitiva de l’acord d’aprovació inicial de
la modificació dels estatuts de la Mancomunitat.
Còpia de la notificació efectuada en data 25 de setembre de 2018 de la “Resolución
de modificación de estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria
Segarrenca (Barcelona)” emesa per la Dirección General de Régimen Jurídico
Autonómico y Local el 31 d’agost de 2018, mitjançant la qual es resol modificar la
inscripció de la Mancomunitat que figurarà com a Mancomunidad de l’Alta Segarra.
Certificat de l’acord del Ple del Consell Comarcal de l’Anoia, celebrat en data 21 de
maig de 2019, que resol informar favorablement la proposta de modificació dels
estatuts de la Mancomunitat Municipal Voluntària Segarrenca aprovada per acord del
seu Ple de 29 d’octubre de 2015 passant a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta
Segarra”.
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-

-

-

-

-

-

-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Calaf, celebrat en data 14 de
desembre de 2015, aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres,
relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat
Segarrenca en el sentit que passi a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament dels Prats de Rei, celebrat en data 15
d’abril de 2019, aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres, relatiu
a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Segarrenca en
el sentit que passi a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Pujalt, celebrat en data 21 d’abril de
2019, aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres, relatiu a
l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Segarrenca en el
sentit que passi a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, celebrat en data
24 d’abril de 2019, aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres,
relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat
Segarrenca en el sentit que passi a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, celebrat en
data 29 d’abril de 2019, aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres,
relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat
Segarrenca en el sentit que passi a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, celebrat en
data 14 de juny de 2019, aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de
membres, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la
Mancomunitat Segarrenca en el sentit que passi a denominar-se “Mancomunitat de
l’Alta Segarra”.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Calonge de Segarra, celebrat en data
25 de setembre de 2019, aprovat per la majoria de dos terços del nombre legal de
membres, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la
Mancomunitat Segarrenca en el sentit que passi a denominar-se “Mancomunitat de
l’Alta Segarra”.

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca està formada pels Ajuntaments de
Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí de
Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.
2. DISPOSICIONS LEGALS: emissió d’informe preceptiu
D’acord amb el que disposen els articles 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL), en relació amb l’article 35.1.b), del
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol i l’art. 35.3 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment
d’aprovació dels estatuts de les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les
comunitats autònomes i s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals
es disposa que la Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el
projecte d’estatuts de les mancomunitats.
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), en la
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redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, va suprimir la referència a la necessitat que la Diputació o
Diputacions provincials afectades emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les
mancomunitats, que figurava a l’antic article 115.1.c), de la Llei municipal catalana.
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de
les diputacions provincials interessats, fou també derogat expressament pel Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic,
és de plena aplicació al present cas.
3. OBSERVACIONS A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
Mitjançant acord del Ple de la Mancomunitat, celebrat el 29 d’octubre de 2015, es van
modificar els estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca en el sentit,
exclusivament, de canviar la denominació de la mateixa, passant a denominar-se
“Mancomunitat de l’Alta Segarra”.
L’esmentada modificació afecta als articles 1.1, 4.1 i 10.1, que són els únics que recullen la
nova denominació formal. La proposta no efectua cap altra més modificació estatutària.
Conforme a la documentació tramesa per la Mancomunitat, consten acreditats els tràmits
establerts a la legislació de règim local de Catalunya per modificar els estatuts de les
mancomunitats.
4. CONCLUSIÓ
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l, de la Refosa núm. 1/2020
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/2019, de
data 16 de desembre, i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019.
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària
General, informa favorablement la proposta de modificació d’estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca per canviar a la denominació de “Mancomunitat de
l’Alta Segarra”.
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.”
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Segon. Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
Segarrenca, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del
Jutjat Social núm. 21 de Barcelona, de 22 d’octubre de 2019, rectificada per la
Interlocutòria de 5 de novembre de 2019, dictada en el procediment electoral
núm. 369/2019-A, instat pel senyor XXX, ja que desestima íntegrament la
demanda interposada contra el laude arbitral B-139/2019, que al seu lloc va
desestimar la impugnació del reclamant, per extemporània, alhora que declarava
la validesa dels cens electoral de les eleccions sindicals convocades per elegir
els membres de la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona (Exp. núm.
2019/0011413).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El 22 d’octubre de 2019 el Jutjat Social núm. 21 de Barcelona ha dictat la Sentència
núm. 544/2019 en el procediment electoral núm. 369/2019-A, que posteriorment va ser
objecte de rectificació d’errors materials mitjançant la interlocutòria de 5 de novembre
de 2019, la qual desestima íntegrament la demanda interposada pel senyor XXX
contra el Laude arbitral B-139/2019 que va desestimar la impugnació del reclamant,
per extemporània, alhora que declarava la validesa del cens electoral de les eleccions
sindicals convocades per elegir als membres de la Junta de Personal de la Diputació
de Barcelona. En el procediment judicial indicat van ser parts codemandades la
Diputació de Barcelona així com els sindicats CCOO, CGT, UGT i INTERSINDICALCSC.
Vist que d’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència ressenyada,
la inclusió del senyor XXX en el cens electoral de les eleccions sindicals abans
indicades era correcta per la qual cosa es desestima la demanda i s’absol la Diputació
de Barcelona.
Atès que aquesta sentència ha esdevingut ferma, escau donar compte a la Junta de
Govern.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 544/2019, de 22
d’octubre de 2019, favorable íntegrament per als interessos de la Diputació, dictada
pel Jutjat Social núm. 21 de Barcelona en el procediment electoral núm. 369/2019-A
que desestima íntegrament la demanda interposada pel senyor XXX contra el Laude
arbitral B-139/2019 que va desestimar la impugnació del reclamant, per extemporània,
alhora que declarava la validesa del cens electoral de les eleccions sindicals
convocades per elegir als membres de la Junta de Personal de la Diputació de
Barcelona.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Social núm. 21 de Barcelona.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10837, de data 3 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 404/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/1549).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de gener
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2018-B, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8723, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 418/2018-2C interposat
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per la senyora 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 per la recurrent (Exp. núm. 2019/5074).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és
del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 418/2018-2C, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 418/2018-2C, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 22 d’agost de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de

Àrea de Presidència
Secretaria General

la Diputació de Barcelona, que desestimava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8714, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/5112).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 24 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2019-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2019-B, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8703, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 392/2018-C interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm.
2019/6810).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 18 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2018-C, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2018-C, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 172, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-A interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/6819).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 27 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019).
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D’acord amb 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. 14 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8712, de data 1 de juliol de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 434/2018-E interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp.
núm. 2019/7623).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de 22 març
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 434/2018-E, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 434/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 170, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat
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Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
404/2018-D interposat per la senyora XXX, contra el Decret dictat per la Direcció
per a les persones del Consorci Gestió Corporació Sanitària de 7 de juny de
2018, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats
formulada per la recurrent (Exp. núm. 2019/8348).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és
del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 27 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
codemandada en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de la Direcció per a les
persones del Consorci Gestió Corporació Sanitària que desestima el recurs de
reposició formulat contra la resolució de 7 de juny de 2018 que, per la seva banda,
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019).
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero,
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, com a part codemandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
404/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució
de la Direcció per a les persones del Consorci Gestió Corporació Sanitària que
desestima el recurs de reposició formulat contra la resolució de 7 de juny de 2018 que,
per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats
presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11067, de data 8 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 106/2019-M2 interposat
per les senyores XXX i XXX, contra el Decret dictat el dia 18 de gener de 2019 pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la
resolució dictada el 15 de novembre de 2018 que, per la seva banda, denegava la
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada
per les recurrents (Exp. núm. 2019/9151).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 d’abril
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 106/2019-M2, procediment abreujat,
interposat per les senyores XXX i XXX contra la resolució de 18 de gener de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima els recursos de reposició formulats contra el
Decret de 15 de novembre de 2018 que, per la seva banda, denegava les peticions de
millora per anys de serveis prestats presentada per les recurrents.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
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matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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. 106/2019-M2, procediment
abreujat, interposat per les senyores XXX i XXX contra la resolució de 18 de gener de
2019 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima els recursos de reposició
formulats contra el Decret de 15 de novembre de 2018 que, per la seva banda,
denegava les peticions de millora per anys de serveis prestats presentada per les
recurrents.
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
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11927, de data 24 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 384/2018-Y interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm.
2019/10775).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 2 de maig
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2018-Y, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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,
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de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2018-Y, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10943, de data 7 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 6/2019-C interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/10787).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 24 d’abril
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2019-C, procediment abreujat, interposat
per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril

Àrea de Presidència
Secretaria General

de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
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. 16 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2019-C, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11372, de data 14 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-V interposat per la
senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/12525).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de juny
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2019-V, procediment abreujat, interposat
per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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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. 4/2019-V, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
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.”
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11043, de data 8 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 6/2019-2B interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp.
núm. 2019/12526).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 31 de
maig de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2019-2B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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. 12 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2019-2B, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
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delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11718, de data 18 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 197/2019-A interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm.
2019/16557).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 16 de
setembre de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2019-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2019-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13696, de data 29 de
novembre de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 173/2019-B,
interposat per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 26 de febrer de 2019
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la
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resolució dictada el 10 d’octubre de 2018 que, per la seva banda, denegava la
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada
per la recurrent (Exp. núm. 2019/18934).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 23
d’octubre de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 173/2019-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 26 de febrer de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 10 d’octubre de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 173/2019-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 26 de febrer de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 10 d’octubre de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 173, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 264/2019-D interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 27 de maig de 2019 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 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2019/19279).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 21
d’octubre de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 264/2019-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 27 de maig de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
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matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019).
D’acord amb 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. 264/2019-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 27 de maig de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
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20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 349, de data 23 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 362/2019-D interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 6 de juny de 2019 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 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp.
núm. 2020/126).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de
novembre de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 362/2019-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 de juny de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019).
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero,
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 362/2019-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 de juny de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
21.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14812, de data 19 de
desembre de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 309/2019-F,
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 25 de juny de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició
formulat contra el Decret de 17 d’abril de 2019 que, per la seva banda, disposava
que no es prorrogués ni es fes efectiu el nomenament de la reclamant com a
funcionària interina fins a la provisió reglamentària de la plaça, un cop finalitzat
el dia 15 d’abril de 2020 (Exp. núm. 2019/18935).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és
del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 23
d’octubre de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 309/2019-F, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 25 de juny de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 17 d’abril de 2019 que, per la seva banda, disposava que no es prorrogués
ni es fes efectiu el nomenament de la reclamant com a funcionària interina fins a la
provisió reglamentària de la plaça, un cop finalitzat el dia 15 d’abril de 2020.
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 309/2019-F, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 25 de juny de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 17 d’abril de 2019 que, per la seva banda, disposava que no es prorrogués
ni es fes efectiu el nomenament de la reclamant com a funcionària interina fins a la
provisió reglamentària de la plaça, un cop finalitzat el dia 15 d’abril de 2020.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
22.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12581, de data 8 de
novembre de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 387/2018-A
interposat per les senyores XXX, XXX i XXX, contra el Decret de la Presidència,
d’1 d’agost de 2018, que va estimar parcialment la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort del senyor XXX
com a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015 a la
carretera BV-1037, quan va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca
protectora, i se li va reconèixer una indemnització de 34.270,91 €, equivalent a un
25 %, d’acord amb el criteri establert per la Comissió Jurídico Assessora de la
Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2019/5429).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és
del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el procediment ordinari núm.
387/2018-A interposat per les senyores XXX, XXX i XXX contra el Decret de la
Presidència d’1 d’agost de 2018, que va estimar parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort del
senyor XXX com a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015
a la carretera BV-1037, quan va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca
protectora.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que
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la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el procediment ordinari núm.
387/2018-A, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX contra el Decret de la
Presidència d’1 d’agost de 2018, que va estimar parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort del
senyor XXX, com a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015
a la carretera BV-1037, quan va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca
protectora.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA a fi que pugui personar-s’hi com a part
interessada.”
23.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12258, de data 31 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 54/2019-A interposat per
la senyora XXX, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada per la caiguda que va patir el dia 17 de
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novembre de 2016, presumptament, al baixar de l’autobús a la parada del carrer
Pare Claret–Donya Amadea, del carrer Sant Antoni M. Claret (Exp. núm.
2019/14741).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“L’Ajuntament de Montgat ha citat, com a part interessada, la Diputació de Barcelona,
mitjançant Resolució de 16 de juliol de 2019, perquè comparegui en el recurs
contenciós Administratiu núm. 54/2019-A, procediment abreujat, seguit davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, interposat per la senyora XXX contra
la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la caiguda que va patir el dia 17 de novembre de 2016, presumptament,
al baixar de l’autobús a la parada del carrer Pare Claret–Donya Amadea del carrer
Sant Antoni M. Claret.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part interessada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 54/2019-A, procediment abreujat, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, interposat per la senyora XXX contra la desestimació per silenci
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la caiguda
que va patir el dia 17 de novembre de 2016, presumptament, al baixar de l’autobús a
la parada del carrer Pare Claret–Donya Amadea del carrer Sant Antoni M. Claret.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.
Tercer. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part
interessada.”
24.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13874, de data 4 de
desembre de 2019, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada,
davant el Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, en el procediment núm. 748/2019-A
promogut per la senyora XXX, sobre responsabilitat per incompliment de la
normativa de riscos laborals i en reclamació d’indemnització per danys morals
(Exp. núm. 2019/17044).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, mitjançant Decret de 20 de setembre de 2019,
ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en el
procediment núm. 748/2019-A, interposat per la senyora XXX en relació amb la
responsabilitat patrimonial per incompliment de la normativa de riscos laborals i
reclamació d’indemnització per danys morals.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 33 de Barcelona en el
procediment núm. 748/2019-E, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX en
relació amb la responsabilitat patrimonial per incompliment de la normativa de riscos
laborals i reclamació d’indemnització per danys morals.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Social núm. 33 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.”
25.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13876, de data 4 de
desembre de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 394/2019-A
interposat per la companyia REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra la
desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 18
d’octubre de 2017, amb el vehicle, a la carretera BV-4608, pk 21, a causa de la
col·lisió amb un senglar que va irrompre sobtadament a la calçada (Exp. núm.
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2019/18447).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 394/2019-A, procediment abreujat, interposat per la companyia
REALE SEGUROS GENERALES, SA contra la desestimació presumpta de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2017, amb el vehicle matrícula XXX, a
la carretera BV-4608, PK 21, a causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera i
tampoc no hi ha obligació de senyalitzar el tram de la carretera on es va produir
l’accident perquè no consta que sigui d’alta sinistralitat per col·lisió de vehicles amb
animals en llibertat; b) No hi ha cap norma ni precepte legal que obligui a la Diputació
de Barcelona, com a ens gestor de les carreteres provincial, a col·locar tanques de
protecció pe limitar-hi els accessos; c) La irrupció sobtada a la via d’un animal en
llibertat és un fet totalment aliè al servei públic viari; i d) L’existència d’aquests animals
salvatges és consubstancial al medi, de manera que les conseqüències dels seus
desplaçaments han de ser assumides per tots com a part de l’entorn vital, sense que hi
hagi d’haver necessàriament persones o entitats responsables.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
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delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 394/2019-A, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, interposat per la companyia REALE SEGUROS GENERALES, SA contra la
desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2017,
amb el vehicle matrícula XXX, a la carretera BV-4608, PK 21, a causa de la col·lisió
amb un senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part
interessada.”
26.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 342, de data 23 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 398/2019-B interposat pel
senyor XXX, contra la desestimació presumpta, per manca de resolució
expressa, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per demanar
una indemnització pels danys i perjudicis derivats de l’exclusió de la borsa de
treball (convocatòria S-02/18) de la qual formava part el reclamant (Exp. núm.
2019/21400).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:

Àrea de Presidència
Secretaria General

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de
desembre de 2019 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 398/2019-B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la desestimació presumpta, per manca de
resolució expressa, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per
demanar una indemnització pels danys i perjudicis derivats de l’exclusió de la borsa de
treball (convocatòria S-02/18) de la què formava part el reclamant.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019).
D’acord amb 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. 14 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 398/2019-B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la desestimació presumpta, per manca de
resolució expressa, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per
demanar una indemnització pels danys i perjudicis derivats de l’exclusió de la borsa de
treball (convocatòria S-02/18) de la què formava part el reclamant.
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
27.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 347, de data 23 de gener de
2020, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
Resolució núm. 730/2019, de 21 de novembre, de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), emesa en l’expedient de reclamació
núm. 616/2019 (Exp. núm. 2020/1554).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“1. El 26 de juny de 2019 va tenir entrada al registre electrònic de la Diputació de
Barcelona una sol·licitud presentada pel senyor XXX, per la qual demana l’accés a la
informació que descriu com «1)Texto completo de todas las Sentencias dictadas por
los Juzgados contencioso administrativos de Barcelona en los años 2018 y 2019 en
que haya sido parte la Diputación de Barcelona o su Organismo de Gestión Tributaria.
2) Texto completo de todas las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Cataluña en los años 2018 y 2019 en que haya sido parte
la Diputación de Barcelona o su Organismo de Gestión Tributaria. Pueden proceder a
la disociación de todos los datos personales en los citados documentos si así lo
desean»; petició que fonamenta en la normativa de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
El 26 de juliol de 2019 la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de la
corporació va donar resposta a la sol·licitud formulada, en el sentit de no facilitar la
informació demanada.
El 29 de setembre de 2019 el sol·licitant va formular reclamació davant la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), la qual s’ha tramitat amb el
núm. d’expedient 616/2019, i s’ha resolt mitjançant la Resolució núm. 730/2019, de 21
de novembre, notificada a la corporació el 25 de novembre a través de la plataforma
EACAT.
La resolució de la GAIP estima el dret de la persona reclamant a accedir a la
informació sol·licitada, i requereix la corporació i l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona perquè li lliurin la documentació dins del termini de tres mesos.
2. D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
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Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe del Servei d’Assessoria Jurídica d’aquesta Diputació -emès en
compliment de l’article 54.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 28 d’abril-, en el sentit
que l’esmentada resolució administrativa perjudica els interessos corporatius, s’ha
d’interposar recurs contenciós administratiu i designar lletrat perquè es faci càrrec de
la defensa tècnica i de la representació en judici de la corporació.
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb
l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019).
D’acord amb 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. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la Resolució núm.
730/2019, de 21 de novembre, de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública (GAIP), emesa en l’expedient de reclamació núm. 616/2019.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General, d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
defensa tècnica i la representació en judici de la Diputació de Barcelona en aquest
recurs, així com en les instàncies superiors en què pugui derivar.”
S’incorporen a la sessió el diputat senyor Gomar (PSC-CP) i la diputada senyora
Melgares (TxT).
Direcció de Relacions Internacionals
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial, per import de 6.459,82 €, a l’Associació Ruido
Photo, en relació amb el projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit
d’exposicions i activitats a municipis de Catalunya”, en el marc de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
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Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, i reconèixer el crèdit
derivat de la despesa per import de 3.968,18 € a favor de l’Associació Ruido
Photo (Exp. núm. 2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació al desenvolupament, i accions de promoció dels drets humans en l’àmbit
internacional i d’educació per al desenvolupament.
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, va aprovar les convocatòries que incorporen les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, 2016.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria:
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008393).
En data 27 d’octubre de 2016, mitjançant acord 538/16 es va aprovar l’ampliació, fins
al 17 de desembre de 2016, del termini de resolució de la convocatòria
201620165120008393.
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
les
convocatòries
201620165120008373,
201620165120008383
i
201620165120008393.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria
201620165120008393, el projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit
d’exposicions i activitats a municipis de Catalunya” de l’Associació Ruido Photo va
rebre una subvenció per un import de VINT-I-SIS MIL SETANTA (26.070,00) EUR.
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El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava un
primer pagament del 60 % de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria de
forma fraccionada, la primera fracció un cop la Diputació rebés l’acceptació expressa
de la subvenció, per import de 7.821 €, amb núm. d’operació comptable 1604054394
corresponent al 30 % de la subvenció, que es va fer efectiva en data 18 de gener de
2017, i la segona fracció dins del primer trimestre de 2017, de 7.821 € amb núm.
d’operació comptable 1704012753 corresponent a l‘altre 30 % de la subvenció, que es
va fer efectiva el 20 d’abril de 2017. El segon pagament del 40 % es reservava com a
saldo a pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import
de la subvenció atorgada, i actualment encara no s’ha fet efectiu.
En data 29 de setembre de 2017 l’entitat va presentar justificació final de la subvenció,
un cop analitzada, es van realitzar els requeriments oportuns per l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament, i l’entitat va presentar contestació als mateixos.
Revisat el darrer compte justificatiu presentat per Ruido Photo, així com tota la
documentació acreditativa de les despeses, l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament realitza informe tècnic de data 9 d’octubre de 2019.
De conformitat a la proposta de l’esmentat informe, en data 31 d’octubre 2019
mitjançant acord núm. 522/19 de la Junta de Govern d’aquesta corporació es va
aprovar, inicialment, la revocació parcial per quantitat de SIS MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (6.459,82) a l’Associació
Ruido Photo en relació amb el projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit
d’exposicions i activitats a municipis de Catalunya”, subvencionat en el marc de la
convocatòria 201620165120008393, i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència de
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que
presentés les al·legacions i altres elements de prova que considerés oportunes.
Per error es va indicar en la diligència de l’acord núm. 522/19 d’aquesta Junta de
Govern, de data 31 d’octubre de 2019, que en cas de no presentar al·legacions la
revocació inicial esdevindria definitiva sense ulterior tràmit, quan s’havia d’haver
indicat, tal com consta a l’esmentat acord, que transcorregut aquest termini de quinze
dies, si l’entitat no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar la revocació
definitiva.
En data 29 de gener de 2020 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament elabora
informe en el que indica que en data 7 de novembre de 2019, es va notificar
l’esmentat acord núm. 522/19 a l’Associació Ruido Photo i es va obrir el termini per la
presentació d’al·legacions. Transcorreguts els quinze dies a comptar de l’endemà de la
notificació sense que l’Associació Ruido Photo hagi presentat al·legacions a l’acord de
revocació, aquesta Oficina proposa la seva revocació definitiva donant per reproduïts
els arguments indicats en l’acord núm. 522/19.
Així mateix, el citat informe indica que actualment existeix un saldo pendent de
pagament a favor de l’entitat de 3.968,18 €, que es correspon a la diferència entre
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l’import correctament justificat a càrrec de la subvenció que ascendeix a la quantitat de
19.610,18 €, i el primer pagament avançat realitzat de 15.642 €. Atenent que el segon i
últim pagament d’aquesta subvenció estava contemplat com a operació comptable al
pressupost 2017, i que les operacions comptables d’anys anteriors al 2018 no han
passat com a romanents, i vist la data de proposta d’aprovació definitiva d’aquesta
revocació parcial, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament proposa autoritzar el
reconeixement de crèdit per import de 3.968,18 € a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost 2020 de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, basant-se en l’informe
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 29 de gener de 2020, i de
conformitat amb l’acord núm. 522/19 de la Junta de Govern de data 31 d’octubre 2019,
es proposa revocar definitivament la quantitat de SIS MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (6.459,82) a l’entitat
Ruido Photo en relació amb el projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit
d’exposicions i activitats a municipis de Catalunya”, subvencionat en el marc de la
convocatòria 201620165120008393, aprovat en data 24 de novembre de 2016
mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern.
Així mateix, es proposa el reconeixement de crèdit de la despesa per import de
3.968,18 €, de la qual existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any
2017 i 2018, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a
dret (AJG 609/16), i s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu per l’any 2020, per fer
el darrer pagament a l’entitat Ruido Photo.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS) i en les Bases Reguladores Específiques de la convocatòria
201620165120008393 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona per
a donar suport a accions d’educació per al desenvolupament (2016), aprovades
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de
juny de 2016 (AJG 265/16), i publicades en data 18 de juliol de 2016 un extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número de referència BDNS
312102.
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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Vist l’article 29.7.d) de la LGS en relació amb l’article 68.2 del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, pel que respecta a la prohibició del beneficiari de concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats
vinculades.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona
de l’any 2020.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB
de 19 de desembre 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 parcial, per import de SIS MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
(6.459,82), a l’Associació Ruido Photo en relació amb el projecte “Processos migratoris
contemporanis: circuit d’exposicions i activitats a municipis de Catalunya”, en el marc
de la convocatòria 201620165120008393, per a l’atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació
de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016), aprovada
mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data a 24 de novembre de 2016.
Segon.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de TRES MIL
NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (3.968,18 €) a favor
de l’Associació Ruido Photo en base als arguments adduïts en la part expositiva de la
resolució.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (3.968,18 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 2020.
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Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Associació Ruido Photo.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de persones
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions
d'esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de
Catalunya per a l'any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de
repercussió local - any 2020 (Exp. núm. 2020/1233).- 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:
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les
subvencions, concretament 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).
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 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), estableix
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de
concessió de les subvencions.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Presidència, es proposa
fomentar projectes o activitats d’interès públic o social adreçades a fomentar i reforçar
el teixit social, a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i
assistència de les activitats dels governs locals de les comarques de Barcelona.
L’import total que es destinarà al foment de les actuacions per a l’any 2020 és de
300.000 € amb càrrec a l’aplicació G/10500/23110/48900 del pressupost de l’exercici
2020.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Per tal de 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
Intevenció General 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
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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.
L’article 23.2 a) de la LGS recull la possibilitat d’incloure unes bases específiques en la
pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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, amb relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
La Presidència de la 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 3.3
b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 i publicada al BOPB de 19 de
desembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (número 202020205120011613), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor
de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió
local- any 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 DE L’ÀREA DE
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR DE PERSONES
JURÍDIQUES PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A COMMEMORACIONS
D’ESDEVENIMENTS, PER A COMMEMORACIONS APROVADES PER PART DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ANY 2020 I PER A ACTIVITATS
EXCEPCIONALS I/O SINGULARS DE REPERCUSSIÓ LOCAL – ANY 2020
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
inicialment 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
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, Àrea de Presidència que impulsa la Direcció de Serveis de Suport a
la Coordinació General, destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objecte:
 Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb
repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir
commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació
de Barcelona.
 Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades
per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020.
 Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la
demarcació de Barcelona.
 Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local
a la demarcació de Barcelona.
Les entitats que s’emmarquin en commemoracions de 25 anys, seran també
automàticament considerades activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples de
5.
En la memòria haurà de quedar reflectit l’objecte/s en el/s qual/s s’emmarqui l’entitat.
Les entitats es poden emmarcar en més d’un objecte.
Aquelles activitats que siguin objecte de subvenció per part d’altres àrees de la Diputació de
Barcelona, quedaran excloses d’aquesta convocatòria.
El fet de participar en un congrés, simposis, cimera internacional..., no serà objecte de
subvenció. Únicament serà objecte de subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de
l’actuació a subvencionar.
S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a
activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats o esdeveniments que
cada any siguin objecte de celebració o realització.
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
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 Potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil
 Potenciar el suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de
Barcelona.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria de l’any 2020 s’hauran de
destinar a finançar commemoracions/projectes/activitats desenvolupats/ades dins del
període comprès entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020. No se subvencionaran
si es tracta d’activitats preparatòries o finals de la commemoració si la commemoració no té
lloc l’any 2020.
4. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditació
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques privades
sense ànim de lucre 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.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1) Còpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
2) El formulari de la sol·licitud de subvenció que inclou:
ANNEX 1: memòria del projecte/ activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció i
relació dels criteris valorables de la convocatòria d’acord amb el model normalitzat.
La manca de presentació d’aquesta memòria dins del termini de presentació de
sol·licituds establert a la base 6, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
ANNEX 2: pressupost d’ingressos i despeses previst per al projecte pel qual es demana
la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. El pressupost d’ingressos no ha
d’incloure la subvenció sol·licitada a la Diputació. L’import sol·licitat no podrà ser superior
al 50 % de la despesa pressupostada.
ANNEX 3: declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària 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, i 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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ANNEX 4: 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 (només en el cas de subvencions que
financen activitats que poden implicar el contacte habitual amb menors d’edat) d’acord
amb el model normalitzat.
ANNEX 5: en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, declaració de la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb el model
normalitzat.
ANNEX 6: declaració responsable sobre la documentació relativa a la personalitat
jurídica de l’entitat: el peticionari declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de
tota la documentació en vigor relativa a la personalitat jurídica de l’entitat a la qual
representa i que podrà acreditar-la en qualsevol moment que li sigui requerida per la
Diputació. O bé declaració que aquesta documentació ha estat lliurada amb anterioritat a
la Diputació de Barcelona amb indicació de la data de presentació i del centre gestor on
la va presentar.
3) ANNEX 7: Compromís de l’ajuntament on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès
de la celebració del mateix pel municipi. S’acreditarà mitjançant declaració signada
d’aquesta circumstància per part de l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la declaració
signada pel regidor/a del districte o el/la regidor/a de l’àrea temàtica relacionada amb
l’esdeveniment o actuació. I en el supòsit que no hi hagi regidor/a de l’àrea temàtica
relacionada o regidor/a de districte, podrà signar-se pel comissionat/ada.
La manca de presentació d’aquest annex dins del termini de presentació de sol·licituds
establert a la base 6 o en el període de presentació d’esmenes establert a la base 7,
suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Hi haurà una sola convocatòria.
El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions començarà el 19 de febrer i
finalitzarà el 31 de març de 2020.
Les bases es podran consultar a
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
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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, les sol·licituds hauran de
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tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la
complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament pel
representant legal o persona apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat,
DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la base 5 de la
convocatòria.
La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ a l’apartat de Subvencions, Àrea de
Presidència.
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de les
sol·licituds podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya 126, Barcelona) en horari de
8.30 h a 14.30 h en dies hàbils, on rebran ajut per part dels funcionaris/àries adscrits/es al
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot i això, sens perjudici de la presentació en qualsevol
altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes
als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
de les administracions públiques. En aquest supòsit, l’interessat/da haurà d’anunciar a la
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General mitjançant correu electrònic adreçat
a dsscg.sic@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada, el mateix dia de la
seva presentació o, en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds.
Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant per convocatòria. En cas de
presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada amb
posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.
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 a partir de l’endemà que
sigui notificat el requeriment, 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.
No serà objecte de requeriment la manca de presentació de la memòria / projecte en els
termes expressats a la base 5.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris determinats a la present base.
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris
següents, aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a un màxim de 31 punts:
a) Abast en el territori de l’activitat: fins a 3 punts:
 Abast supramunicipal........................................................................ 3 punts
 Abast municipal................................................................................. 2 punts
Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més d’un
municipi. En aquest cas, els alcaldes/esses d’aquests municipis o regidors/ores en qui
deleguin hauran d’emetre un escrit declarant aquesta circumstància. Es valorarà la
supramunicipalitat quan l’entitat presenti dos o més escrits de suport de diferents
Ajuntaments.
b) Grau de singularitat de l’activitat: fins a 15 punts
 Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb
repercussió local a la demarcació de Barcelona............................................... 2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys o més,
amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir commemoracions
singulars múltiples de 25 anys, totes elles amb repercussió local a la demarcació de
Barcelona......................................... (25 anys=2 punts; 50 anys=3 punts; 75 anys=4
punts; 100 anys o més=5 punts)
 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per
part de la Generalitat de Catalunya a l’any 2020..................................... 3 punts
 Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a
la demarcació de Barcelona.................................................................. 3 punts
 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió
local a la demarcació de Barcelona ................................................... 2 punts
En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a partir de 10
anys i coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 o més anys de commemoració, se sumaran
les puntuacions obtingudes pels dos conceptes. Per tant, les entitats que s’emmarquin
en els 25, 50, 75 o 100 anys o més, seran considerades també activitats
commemoratives a partir de 10 anys i múltiples de 5 i automàticament se’ls sumaran els
punts corresponents per als dos conceptes.
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les dades
de població de l’any 2019 de l’Idescat, la puntuació serà la següent: (fins a 3 punts)
Municipis fins a 50.000 habitants....................
Municipis a partir de 50.001 habitants...........

3 punts
2 punts
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d) Vocació municipalista dirigida als serveis públics competència dels
locals...................................................................................................... 2 punts

ens

e) Metodologia (fins a 8 punts)
 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de l’acció
proposada................................................................................fins a 3 punts.
 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació .....................fins a 2 punts.
 Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en
l’activitat..................................................................................fins a 3 punts.
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma
proporcional en relació amb els punts assignats.
El crèdit previst serà de 300.000 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2020.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en
relació amb els punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base
9.
A tots els projectes admesos se’ls atorgarà el mateix import per cada punt obtingut.
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la
totalitat de sol·licituds admeses. Es dividirà el total de consignació pressupostària existent
pel sumatori de punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al
màxim d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat.
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 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General.
La proposta de concessió de les subvencions es formularà, a través de l’òrgan instructor,
per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança i que
estarà integrat per les persones següents:
 La presidenta de la Diputació de Barcelona o el diputat adjunt de Recursos Humans de
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns.
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 El director de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General.
 Un/a tècnic/a designat per la coordinació de l’àrea corresponent en funció de la matèria o
la naturalesa de la subvenció.
La cap de la Secció Administrativa de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General actuarà com a secretària de l’òrgan.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell 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 deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució i de publicació
Totes les sol·licituds presentades referents a la convocatòria s’examinaran en un sol
procediment 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.
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractarse d’actes integrats d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer
en el termini de deu dies hàbils des de l’aprovació.
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
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 en què tingui lloc la publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
publicació.
14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament
les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la publicació de
l’acord de concessió.
15. Obligacions dels beneficiaris
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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 amb la subvenció concedida.
4. El beneficiari haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels
requisits per a la concessió de la subvenció.
5. 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.
6. 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.
7. El beneficiari haurà d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència recollits a l’article 6.2. de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació.
16. Despeses subvencionables
Les despeses corrents subvencionables han de reunir els requisits generals següents:
a) Han de ser despeses necessàries i corrents per respondre a la naturalesa de l’activitat
subvencionada de caràcter no inventariable.
b) En les justificacions amb informe d’auditor, es consideraran despeses elegibles les
despeses d’auditoria. La quantitat que es podrà justificar per aquest concepte serà com a
màxim el 50 % de l’import d’aquesta despesa.
c) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització de
l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20 % de l’import de la subvenció
concedida. Aquesta despesa anirà acompanyada d’un certificat que emetrà l’entitat que
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acrediti la vinculació de la despesa que imputa per aquest concepte, amb detall del
personal, la imputació del temps dedicat i el cost que suposa.
d) El cost de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor mercat.
e) Seran subvencionables les despeses de les activitats que s’executin entre l’1 de gener
de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
f) Aquestes despeses han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han d’estar efectivament
pagades pel beneficiari/ària en el moment de la justificació.
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.
-

Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte
menor, el/la beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents
proveïdors i contractar la millor oferta relació qualitat - preu. Aquesta informació haurà de
constar en la documentació que s’acompanyi a la justificació de la subvenció.

-

Despeses indirectes. En relació amb les despeses indirectes, hem d’entendre per
despeses o costos indirectes aquells que són compartits per l’activitat subvencionada i
per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària (ex: gestoria, subministraments,
lloguer, material d’oficina i consumibles...). L’import d’aquestes despeses no podrà
superar el percentatge del 5 % respecte a l’import de les despeses directes elegibles que
s’imputin a la subvenció de la Diputació.

17. Subcontractació
No s’admetrà la subcontractació.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dels
justificants que en aquesta s’exigeixen, dins del termini establert a tal efecte a la base
següent.
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 o declaració
responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
19. Termini, forma i lloc de justificació
La justificació de la subvenció es presentarà una vegada finalitzada l’activitat, moment en el
qual es podrà determinar el cost final de la mateixa.
Les entitats que hagin finalitzat l’activitat subvencionada abans del 30 de juny de 2020, i que
per tant puguin presentar el cost total de la mateixa, podran presentar la justificació final de
l’activitat entre el 15 de setembre i el 30 de novembre de 2020.
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Les entitats que no hagin justificat en aquest primer termini o finalitzin l’activitat
subvencionada fins al 31 de desembre de 2020, hauran de presentar la justificació final de
l’activitat entre l’11 de gener de 2021 i el 31 de març de 2021.
Per a ambdós supòsits, els models normalitzats de la justificació es podran trobar al web de
la Diputació de Barcelona a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions, i revestirà la forma
de:
-

Per subvencions d’import superior a 20.000 € o pressupost de despesa superior a 100.000 €,
la justificació es realitzarà mitjançant informe d’auditor, d’acord amb el model creat a aquest
efecte, que contindrà:

-

-

Memòria de l’actuació
Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada que contingui:
 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat.
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència
Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat
subvencionada (base 24).
Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig.
Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de pressupost inicial i cost
final de l’activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació
entre ambdós imports; la correcta imputació de la despesa indirecta amb els límits
assenyalats en aquest acord; la despesa de personal i els costos que se’n derivin; i, si
escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei general de
subvencions

-

Per subvencions d’import fins a 20.000 €, compte justificatiu simplificat amb mostreig,
d’acord amb el model creat a aquest efecte, que contindrà:
-

Memòria de l’actuació
Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de:
 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat, amb indicació de si
aquesta ha estat finançada 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
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència

 Si escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei general
de subvencions.
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 Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat
subvencionada (base 24).
Una vegada revisada la documentació justificativa, la Direcció de Serveis de Suport a la
Coordinació General 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, que estarà conformada com a mínim pel 10 % del
número de justificants de despesa i/o pel 20 % de la despesa del cost de l’activitat i una
declaració responsable de la validesa dels justificants de despesa.
En qualsevol cas, l’import final de la subvenció no podrà ser superior al 50 % del cost final
de l’activitat.
Lloc de presentació:
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona, i a l’apartat de Presidència: https://seuelectronica.diba.cat/tramitsciutadania/, i d’acord amb el previst a la base 6 per a les sol·licituds.
20. Deficiències en la justificació
1.Deficiències en la justificació:
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades, i
disposarà d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per esmenar-les, a partir 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.
2. Manca de justificació:
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.
21. 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, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers ni es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
22. 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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La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa
activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona.
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, en el moment de la justificació, la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.
23. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions, i a la web de la Diputació de Barcelona.
24. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució 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.
25. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
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.
26. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament les persones físiques integrants de les entitats que gaudeixin de
la condició de persones beneficiàries.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
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27. 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.
28. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el Reial 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, de 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.
29. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades en relació amb
aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu
consentiment o una previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de
gestió documental i d’arxiu.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des
d’on el Delegat/a de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que per aquesta via se li hagi pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
Les persones interessades poden exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en
els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/ o presencialment a les
oficines del Registre https://www.diba.cat/web/registre/.”

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“Extracte de l’Acord de data ......... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel
qual es convoquen subvencions de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a
favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local – any 2020.
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BDNS:
Codi convocatòria: 202020205120011613
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 complet 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 poden trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiàries les persones jurídiques privades sense ànim de lucre.
Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5.
Segon. Objecte
L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objecte:
 Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb
repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 Commemoracions
d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir
commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació
de Barcelona.
 Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades
per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020.
 Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la
demarcació de Barcelona.
 Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local
a la demarcació de Barcelona.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de
Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en
relació amb els punts assignats en la valoració obtinguda.
El crèdit previst serà de 300.000 €, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2020.
A tots els projectes admesos se’ls atorgarà el mateix import per cada punt obtingut.
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L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la
totalitat de sol·licituds admeses. Es dividirà el total de consignació pressupostària existent
pel sumatori de punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al
màxim d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions començarà el 19 de febrer i
finalitzarà el 31 de març de 2020.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria de l’any 2020 s’hauran de
destinar a finançar commemoracions/projectes/activitats desenvolupats/ades dins del
període comprès entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.
Les entitats que hagin finalitzat l’activitat subvencionada abans del 30 de juny de 2020, i
que, per tant puguin presentar el cost total de la mateixa, podran presentar la justificació
final de l’activitat entre el 15 de setembre i el 30 de novembre de 2020.
Les entitats que no hagin justificat en aquest primer termini o finalitzin l’activitat
subvencionada fins al 31 de desembre de 2020, hauran de presentar la justificació final de
l’activitat entre l’11 de gener de 2021 i el 31 de març de 2021.
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
adreçades a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i assistència
de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques i el
seu extracte en llengua castellana, que s’adjunten com Annexos I i II respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
Quart. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta Convocatòria a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. AUTORITZAR una despesa total de 300.000 € (tres-cents mil euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2020.
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Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la seu
electrònica de la Diputació.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les
renúncies d’ajuts de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als
ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2020”, per part dels Ajuntaments del Pont de Vilomara i
Rocafort i Vilafranca del Penedès (Exp. núm. 2018/0014831).- 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. En el marc del Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER de
Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant PO FEDER de Catalunya 2014-2020),
aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de
2015, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març,
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant, DOGC) núm.
7078, de 14 de març de 2016 i l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril (DOGC núm.
7113, de 4 de maig de 2016), va aprovar, respectivament, les bases i la
convocatòria per a seleccionar operacions susceptibles de cofinançament “Eixos
prioritaris 4 i 6” i per a la selecció de “Projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT)”, del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2. La Diputació de Barcelona va aprovar, mitjançant dictamen número 387/18 de la
Junta de Govern de 27 de setembre de 2018, la Línia de suport per a l’atorgament
de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 20142020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT)”, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant, BOPB) de 2
d’octubre de 2018, amb la finalitat de finançar fins al 25 per cent de les actuacions
que van ser seleccionades dins la primera convocatòria dels citats programes
FEDER executades pels ens locals del seu àmbit territorial.
3. L’aprovació d’aquesta Línia de suport per part de la Diputació de Barcelona es va
efectuar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en
conseqüència, en exercici de la competència pròpia d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als ens locals reconeguda als articles 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 91 a 93 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
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4. Posteriorment, el mateix òrgan, en sessió de 31 de gener de 2019, va resoldre el
procediment de concessió dels citats ajuts (dictamen núm. 19/19 publicat al BOPB
de 5 de febrer de 2019), tot estimant entre d’altres ens, les sol·licituds de
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, ambdues corresponents a la línia “Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT)” del Programa Operatiu FEDER 2014-2020. El detall
de les actuacions és el següent:

Ens local

NIF

Descripció

El Pont de
Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Vilafranca del
Penedès

P0830600C

Vi de tina: unint
innovació i patrimoni
en el sector
vitivinícola
Penedès sostenible i
saludable

Import
Import
concedit
concedit total
2019 capítol
(EUR)
4

Import
concedit
2020 capítol
4

Import
concedit 2019
capítol 7

Import
concedit
2020 capítol
7

802.971,94

137.836,31

343.950,63

39.464,13

281.720,87

433.304,96

172.093,46

253.711,50

1.417,74

6.082,26

5. Així mateix, en els mateixos acords, es va aprovar l’atorgament de bestretes amb
càrrec a l’anualitat 2019, atenent a la informació consignada en les sol·licituds dels
ens locals destinataris, on s’acreditava l’inici de l’execució de les actuacions
subvencionades. Aquests pagaments es van fer efectius amb posterioritat a
l’acceptació tàcita dels ajuts, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim
regulador.
Ens

NIF

Ajuntament
del Pont de
Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès

P0830600C

Descripció
Vi de tina:
unint
innovació i
patrimoni en
el sector
vitivinícola
Penedès
sostenible i
saludable

Import concedit
total (EUR)

Import 2019 pagat per
bestreta
capítol 4
capítol 7

Import total
pagat per
bestreta

802.971,94

137.836,31

39.464,13

177.300,44

433.304,96

172.093,46

1.417,74

173.511,20

6. En data 15 de novembre de 2019 i 21 de novembre de 2019, els ajuntaments del
Pont de Vilomara i Rocafort i de Vilafranca del Penedès, respectivament, han
presentat la renúncia a l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per dur a terme
el projecte esmentat.
7. Pels motius exposats en els punts anteriors, cal procedir a tramitar les esmentades
renúncies, amb els corresponents reintegraments i reajustaments comptables que
s’escauen, entre ells, l’anul·lació mitjançant un ajustament de valor negatiu del
saldo sobrant a les autoritzacions de despesa existents, per tal que el crèdit torni a
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estar com a disponible i es pugi destinar a les finalitats que la corporació consideri
oportunes.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, amb relació al desistiment i renúncia dels
interessats.
2. Vist l’article 24 del Règim regulador de la Línia de suport per a l’atorgament de
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020
“Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial”, que
regula la renúncia als ajuts atorgats.
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la
Diputació, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per
decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat al BOPB de 19 de
desembre de 2019).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia total dels ajuts atorgats als ajuntaments del Pont de
Vilomara i Rocafort, i de Vilafranca del Penedès, aprovats per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de 31 de gener de 2019 (acord núm. 19/19), d’acord
amb les raons adduïdes a la part expositiva del present dictamen, i amb el detall
següent:

Ens local

NIF

El Pont de
Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Vilafranca del
Penedès

P0830600C

Descripció
Vi de tina: unint
innovació i patrimoni
en el sector
vitivinícola
Penedès sostenible i
saludable

Import
Import
concedit
concedit total
2019 capítol
(EUR)
4

Import
concedit
2020 capítol
4

Import
concedit 2019
capítol 7

Import
concedit
2020 capítol
7

802.971,94

137.836,31

343.950,63

39.464,13

281.720,87

433.304,96

172.093,46

253.711,50

1.417,74

6.082,26

Segon. ESTABLIR que el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats
que s’indiquen en aquest acord s’han de fer efectius mitjançant compensació del
pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui
beneficiari. Sense perjudici de l’anterior, l’ajuntament podrà efectuar el reintegrament
mitjançant transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona:
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Ens

NIF

Ajuntament
del Pont de
Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès

P0830600C

Descripció
Vi de tina:
unint
innovació i
patrimoni en
el sector
vitivinícola
Penedès
sostenible i
saludable

Import concedit
total (EUR)

Import 2019 pagat per
bestreta
capítol 4
capítol 7

Import total
pagat per
bestreta

802.971,94

137.836,31

39.464,13

177.300,44

433.304,96

172.093,46

1.417,74

173.511,20

Tercer. REDUIR la despesa autoritzada i disposada en virtut dels acords de la Junta
de Govern de 27 de setembre de 2018 (núm. 387/18) i de 31 de gener de 2019 (núm.
19/19), respectivament, com a conseqüència de les renúncies aprovades a l’acord
primer, en el sentit següent:
Exercici 2020:
- A càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46262: 597.662,13 euros.
- A càrrec de l’aplicació G/13200/94210/76262: 287.803,13 euros.
Quart. NOTIFICAR aquests acords a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar
l’error material existent en el recurs “Anàlisi i ordenació de la plantilla:
dimensionament, composició, tecnificació, temporalitat i edat” del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, de conformitat amb el que disposa
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (Exp. núm. 2019/0015078).- 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. En data 9 de gener de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (AJG 5/20).
2. En data 20 de gener de 2020, la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
d’aquesta Diputació ha emès informe en què sol·licita rectificar l’error material
detectat en el recurs “Anàlisi i ordenació de la plantilla: dimensionament,

Àrea de Presidència
Secretaria General

composició, tecnificació, temporalitat i edat”, que forma part del referit Catàleg, en el
sentit següent:
On diu: Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats
municipals descentralitzades.
Ha de dir: Ajuntaments fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades.
Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, permet a 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. L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret núm. 14600/19, de
16 de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de
desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar el
Catàleg de serveis i el seu règim.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RECTIFICAR l’error material existent en el recurs “Anàlisi i ordenació de la
plantilla: dimensionament, composició, tecnificació, temporalitat i edat” del Catàleg de
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, aprovat per dictamen de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona núm. 5/20, de data 9 de gener de 2020, en el sentit
següent:
On diu: Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats
municipals descentralitzades
Ha de dir: Ajuntaments fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades
Segon. DECLARAR que la rectificació aprovada en l’acord anterior produeix efectes a
partir de l’aprovació del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present acte.”
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
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Servei de Contractació
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’expedient
de contractació relatiu al servei d’impressió de la Diputació de Barcelona,
aprovat per la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2019, mitjançant
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació
per l’aplicació de més d’un criteri de valoració (Exp. núm. 2019/0010471).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern núm. 591 en data 28 de novembre de 2019, es
va aprovar l’expedient de contractació, promogut la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius, consistent en el Servei d’impressió de la
Diputació de Barcelona, tramitat mitjançant procediment obert i adjudicació amb
més d´un criteri d´adjudicació.
El pressupost base de licitació de la contractació es va fixar en la quantitat de
3.287.086,00 €, per un període de 4 anys, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall:
Pressupost
(IVA exclòs)
2.716.600,00 €

Import 21% d'IVA
570.486,00 €

Aquest pressupost es desglossa en els conceptes següents:
Part fixa

Part
variable

Per l´ús del programari de gestió del servei un pressupost màxim,
per un període de 4 anys, de 120.000,00 €, més 25.200,00 € en
concepte del 21 % d’IVA.
Per la gestió del manteniment dels equips un pressupost màxim,
per un període de 4 anys, formulat en termes de preus unitaris, de
1.620.000,00 €, més 340.200,00 € en concepte del 21 % d’IVA.
Pel subministrament dels equips, per l’ampliació i/o renovació, un
pressupost màxim, per un període de 4 anys, formulat en termes
de preus unitaris, de 976.600,00 €, més 205.086,00 € en concepte
del 21 % d’IVA.

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

Un import màxim per un períiode de 4 anys, de 120.000,00 €, més
25.200,00 € en concepte del 21 % d’IVA.
Segons els preus unitaris màxims següents:
- Preu/plana impresa B/N: 0,00900 €, més 0,00189 € en concepte
del 21 % d’IVA.
- Preu/plana impresa color: 0,03500 €, més 0,00735 € en concepte
del 21 % d’IVA.
Segons els preus unitaris màxims següents:

Part
variable

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

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

10.000.000
unitats/any

40.000.000 unitats/4 anys

9.000.000 unitats/any

36.000.000 unitats/4 anys

El nombre de dispositius estimats durant la vigència del contracte són:
Equip MULTIF1
Equip MULTIF2
Equip MULTIF3
Equip IMPRE1
Equip IMPRE2

6 unitats/any
16 unitats/any
6 unitats/any
16 unitats/any
9 unitats/any

24 unitats/4 anys
64 unitats/4 anys
24 unitats/4 anys
64 unitats/4 anys
36 unitats/4 anys

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, l’import de la part fixa
del pressupost i els preus unitaris màxims, per la part variable indicant l’IVA a
aplicar mitjançant partida independent.
2. En data 4 de desembre de 2019 es va publicar en el Perfil del contractant i el Diari
Oficial de la Unió Europea la licitació i dins el termini de presentació d’ofertes, es
fan una sèrie de consultes per part de les empreses licitadores, relacionades amb la
documentació que regeix aquesta contractació:
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-

pel que fa als Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), qüestions
relacionades amb el criteri d’adjudicació 2 relatiu a la millora de l’equipament
destinat a la renovació i ampliació amb una puntuació màxima de fins a 15
punts, que valora l’aportació d’equips que utilitzin tecnologia de raig de tinta;

-

pel que fa el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT), les qüestions
plantejades envers alguns aspectes tècnics, com el relatiu al nombre màxim
d’equips que es podran renovar anualment; a les característiques de la velocitat
d’alguns equips i sobre les adreces de les diferents seus on es troben instal·lats
els equips.

3. Després d’analitzar les consultes efectuades per les empreses licitadores, el 17 de
gener de 2020 la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha
redactat informe proposant l’eliminació del criteri d’adjudicació 2 del PCAP, i la
introducció d’algunes modificacions al PPT, en els termes següents:
a) Pel que fa el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), es revisa el
criteri 2 especificat a la clausula1.11 perquè estava formulat prefixant la
tecnologia de l’equipament destinat a renovació i/o ampliació del parc, i
s’atorgaven fins a 15 punts a les ofertes que incorporessin impressores i equips
multifunció basades en la tecnologia de raig de tinta, amb el convenciment què
aquesta tecnologia aportaria una millora en la sostenibilitat i l’eficiència
energètica dels equips.
A partir de les consultes rebudes de dues empreses, s’ha valorat que el fet de
prefixar-ne la tecnologia podria restringir excessivament la concurrència, atès el
mercat a qui s’adreça el contracte i tenint en compte les característiques i el cost
econòmic fixat als Plecs.
b) Pel que fa el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT), s’incorporen
alguns aclariments i es modifica algun aspecte per afavorir la concurrència
d’empreses i equips.
4. Com a conseqüència dels motius exposats en el punt anterior es proposen les
modificacions següents:
a) Respecte el Plec de Clàusules Administratives Particulars
Els criteris d’adjudicació de la clàusula 1.11) del PCAP, es modifiquen i es
configuren de la manera següent:
Criteri 1: Preu ................................................................................. fins a 75 punts
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La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
....”

Criteri 2: Adscripció d’equip tècnic presencial a les intal·lacions de la Diputació
de Barcelona.................................................................................... fins a 15 punts
Es valorarà que la prestació es realitzi des de dependències de la Diputació de
Barcelona, amb el mateix horari que el referent tècnic (clàusula 7.1 del PPT):
 2 tècnics in situ..................................................................................... 15 punts
 1 tècnic in situ....................................................................................... 8 punts
Criteri 3: Formació a usuaris................................................................... 10 punts
S’atorgaran 10 punts als licitadors que ofereixin formació mínima de 30 minuts als
usuaris finals, en el moment de la instal·lació, i s’assignarà 0 punts en cas de no
oferir-ne.
Aquestes canvis es reflectiran també a tots els efectes a l’annex 2 del PCAP.”
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics”.
b) Respecte el Plec de Prescripcions Tècniques
S’introdueixen les modificacions següents:
- En l’apartat 6 del PPT “Renovació i ampliació de l’equipament” incorporació
de la frase següent:
“El nombre màxim d’equips adquirits per any queda fixat en l’apartat 1.3 del
Plec de clàusules administratives.”
- En l’apartat 11 del PPT s’incorpora una llista amb les adreces de les seus on
estan instal.lades les impressores.”
- A l’apartat 6.1 del PPT, “Requeriments dels models” S’ajusta a la baixa el
requeriment relatiu al valor de la velocitat en un dels tres models dels equips
multifunció, concretament el model anomenat MULTIF 1 i en un dels dos
models d’impressores, concretament el model anomenat IMPRE1.
En els dos casos es demanava una velocitat igual o superior a 60 ppm i ara
es requereix una velocitat igual o superior a 45 ppm.
Fonaments de dret
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1. L’article 122.1 i l’article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, mitjançant 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 (en endavant LCSP), estableixen que els plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques només poden ser
modificats amb posterioritat a l’autorització de la despesa per error material, de fet o
aritmètic sense que comporti la retroacció d’actuacions. En altre cas, la modificació
del plec comportarà la retroacció d’actuacions.
2. Els articles 1 i 28 de la LCSP assenyalen que la contractació s’ha d’ajustar als
principis d’eficiència, publicitat, de transparència, de no-discriminació i d’igualtat de
tracte entre els licitadors, i que les entitats del sector públic han d’afavorir l’agilitació
dels tràmits.
3. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveu a l’apartat 3.1a de la Refosa
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret número
14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019.
4. Actualment aquesta licitació es troba en suspens i fins el dia d’avui no s’ha
presentat cap empresa a la licitació.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents:
ACORDS
Primer. MODIFICAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques, d’acord amb l’informe tècnic signat per la Direcció de Serveis
de Tecnologies i Sistemes Corporatius el dia 17 de gener de 2020, de l’expedient
relatiu al Servei d’impressió de la Diputació de Barcelona, que es va aprovar per
dictamen de la Junta de Govern núm. 591 en data 28 de novembre de 2019, d’acord
amb el detall següent:
a) Es modifica la cl. 1.11) del PCAP, relativa als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica, en els termes següents:
Criteri 1: Preu ....................................................................................fins a 75 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
....”
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Criteri 2: Adscripció d’equip tècnic presencial a les intal·lacions de la Diputació
de Barcelona.....................................................................................fins a 15 punts
Es valorarà que la prestació es realitzi des de dependències de la Diputació de
Barcelona, amb el mateix horari que el referent tècnic (clàusula 7.1 del PPT):
 2 tècnics in situ......................................................................................15 punts
 1 tècnic in situ..........................................................................................8 punts
Criteri 3: Formació a usuaris.....................................................................10 punts
S’atorgaran 10 punts als licitadors que ofereixin formació mínima de 30 minuts
als usuaris finals, en el moment de la instal·lació, i s’assignarà 0 punts en cas de
no oferir-ne.
Aquestes canvis es reflectiran també a tots els efectes a l’annex 2 del PCAP,”
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics”
b) Es modifica el Plec de Prescripcions Tècniques en els termes següents:
- En l’apartat 6 del PPT “Renovació i ampliació de l’equipament” s’incorpora
una frase on es fa una remissió al PCAP per deixar clar el nombre màxim
d’equips a subministrar anualment, en els termes següents:
“El nombre màxim d’equips adquirits per any queda fixat en l’apartat 1.3 del
Plec de clàusules administratives.”
- En l’apartat 11 del PPT, s’incorpora un llista amb les adreces de les seus on
estan instal.lades les impressores.” (...)
- A l’apartat 6.1 del PPT, “Requeriments dels models” es modifica a la baixa el
valor de la velocitat en els models:
 MULTIF 1
 IMPRE1.
En els dos casos es requeria una velocitat igual o superior a 60 ppm i ara es
requereix una velocitat igual o superior a 45 ppm.
Segon. RETROTRAURE les actuacions de l’expedient en el moment previ a
l’aprovació i disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació i l’autorització de la
despesa en els mateixos termes en que es va aprovar mitjançant es va aprovar per
dictamen de la Junta de Govern núm. 591 en data 28 de novembre de 2019.
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Tercer. PUBLICAR, l’anunci corresponent en el Perfil de contractant de la Diputació de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea, als efectes que les empreses
interessades puguin presentar ofertes.
Quart. PROSSEGUIR aquesta contractació, que està subjecta a regulació
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert i adjudicació amb més d´un
criteri d´adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i
concordants de la LCSP.”
Documents vinculats
Plec de clàusules o condicions(31f0538522ac830b8609)
Perfil
Responsable directiu Servei Promotor

Signatari
Data signatura
Carles Manel Barnés Garcia (SIG) 21/01/2020, 13:23

Plec de clàusules o condicions(8bde0a3cfb66cfdd87d8)
Perfil
Responsable directiu Servei Promotor

Signatari
CPISR-1 C Luis Ramirez Pierna

Data signatura
15/01/2020, 11:31

S’incorpora a la sessió la diputada senyora Moret (PSC-CP).
Servei de Programació
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar
compte del informe de seguiment del pressupost per programes del 3r. trimestre
de l’any 2019 (Exp. núm. 2019/16504).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les
seves despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar
les polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la
corporació, i les accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els
seus objectius.
2. L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores
es realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut
de les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una
assignació clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es
pretenen assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost
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dels recursos necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una
relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment,
al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada
subprograma.
3. El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia
i eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.
Fonaments de dret
1. El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de
les entitats locals.
2. Les bases d’execució del pressupost de 2019 en la Base 7 sobre Informació als
òrgans de govern, determina:
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i
amb la periodicitat següent:
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del
pressupost per programes de la corporació i dels seus organismes autònoms, el
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement”
L’adopció d’aquesta proposta de dictamen és competència de la Presidència delegada
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis interns de la Diputació de
Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre
de 2019, publicat al BOPB en data 19/12/2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Únic.- RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per
subprogrames del tercer trimestre de l’any 2019 que s’incorpora a l’expedient.”
Documents vinculats
Informe(fdcc10c18a2f8f63037d)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Perfil
Validador Servei Promotor

Signatari
CPISR-1 C Jose Luis Estevez Barrera

Data signatura
30/01/2020, 08:38

ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes i activitats
de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat), amb un pressupost màxim de 100.000 € (Exp. núm.
2020/1223).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat
de l’Àrea Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius, el suport a la difusió musical als
municipis i el suport als creadors a l’àmbit local. Dins d’aquest àmbit d’actuació, es
considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves
polítiques culturals, mitjançant la creació i atenció a circuits de difusió de la música als
municipis i a les estratègies de creació i formació de nous públics.
El projecte artístic d’una orquestra ofereix un cicle permanent que permet la projecció
de la música clàssica a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i
social dels municipis, la difusió i formació musical a tot tipus de públic i la recerca de
nous repertoris i noves formes d’expressió musical.
Donar suport al desenvolupament del projecte artístic d’una formació orquestral
estable i professional i d’una temporada anual formada per produccions pròpies de
qualitat, millora la gestió del projecte artístic de l’Orquestra i ajuda a la seva projecció
fora de l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic
cap als concerts.
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).

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017.
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 l’Àrea de Cultura es volen fomentar els projectes i les activitats de les
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables que
tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat).
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent mil
euros (100.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40103/33410/48907 del pressupost
de l’exercici 2020.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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 amb l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202020205120011603), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona
ciutat) per a 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 DESTINADES A
FINANÇAR PROJECTES I ACTIVITATS DE LES ORQUESTRES SIMFÒNIQUES, DE
CAMBRA O COBLES SIMFÒNIQUES PROFESSIONALS I ESTABLES QUE TINGUIN LA
SEVA SEU SOCIAL A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA (EXCLOENT BARCELONA
CIUTAT)
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120011603
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 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 Cultura destinades a finançar
projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent
Barcelona ciutat) incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals
b) Orquestres de cambra professionals
c) Cobles simfòniques professionals en format concert
Són objecte de suport de la present convocatòria:
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 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de qualitat i
compromís.
 Les estratègies de comunicació i difusió del projecte, així com les estratègies de creació,
formació i fidelització de públics que portin a terme les formacions orquestrals.
 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les formacions
orquestrals.
Queden exclosos de suport els projectes que tinguin bàsicament un caràcter docent
(conferències, xerrades, classes magistrals i altres activitats purament acadèmiques).
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:
 Apropar la música clàssica i simfònica als ciutadans amb la programació d’activitats
específiques.
 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca continuada de fidelització del públic existent.
 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de la música clàssica i simfònica.
 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb la música clàssica i simfònica.
 Millorar la difusió de les activitats de l’orquestra o formació musical a través de l’ús d’un
web específic i de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els
ciutadans.
3. Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
4. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de
caire professional i estable desenvolupades entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de
2020.
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable, 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
reuneixin els requisits que tot seguit es detallen:
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 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la demarcació de
Barcelona (excloent Barcelona ciutat).
 Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2019 fins el 31
d’agost 2020, dels quals en un 50 % hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 músics per actuació.
 Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a
la de l’any de concessió de la subvenció.
 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.
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 la base següent.
3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant 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. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS.
6. Documentació a aportar
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament.
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web i que haurà d’incorporar
la informació següent:
a) Identificació del beneficiari, aportant còpies escanejades de:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o
aquella en la que consti el darrer objecte social.
 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat.
 En cas d’empreses, inscripció mercantil.
 Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant còpies escanejades de:
 DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel Secretari de l’entitat que acrediti
la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Domicili del beneficiari i correu electrònic a efectes de notificació.
d) Import de la subvenció que es sol·licita.
e) Data i lloc de la sol·licitud.
f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta pugui
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consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el possible
beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
2. Memòria del projecte/activitat a realitzar, durant la temporada 2019/20, pel que es
demana la subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat i que haurà
d’incorporar la informació següent: la trajectòria professional del responsable artístic o
director titular, la participació de solistes i directors convidats, la trajectòria professional
dels caps de corda, la col·laboració amb altres formacions musicals, la descripció del
repertori, la descripció del programa pedagògic, descripció de les estratègies de
comunicació i difusió del projecte, i una relació dels concerts realitzats i previstos entre
l’1 de setembre de 2019 fins el 31 d’agost del 2020.
3. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb l’annex
2 del model normalitzat.
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat.
5. 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.
6. Declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges 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 (annex 3).
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb
l’annex 4 del model normalitzat.
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000 €, declaració de
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 5 del
model normalitzat.
9. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat, d’acord amb
l’annex 6 del model normalitzat.
10. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, d’entre d’altres:
 Programes de mà o cartell dels concerts ja realitzats en el moment de sol·licitar la
subvenció.
 Memòria, estratègies de comunicació i difusió del projecte o dossier de patrocini de la
formació musical, si se’n disposa.
 Memòria del projecte de residència al municipi o a l’equipament, si se’n disposa.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de l’entitat.
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7.

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 12 de març de 2020.
La convocatòria serà única.
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.)
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds que
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte,
poden 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 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 Cultura
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini
de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació
o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9. Procediment de concessió
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El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà formada
per un professional extern expert en la matèria i dos representants de la Gerència de
Serveis de Cultura.
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 criteris
objectius següents, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
a) La qualitat artística de la formació (fins a 50 punts) es valorarà:





la trajectòria professional del director artístic o director musical titular, fins a 20 punts
la trajectòria professional dels caps de corda, fins a 10 punts
la col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 10 punts
la participació de solistes i directors convidats, fins a 10 punts

b) L’interès del repertori (fins a 40 punts) es valorarà:
 l’interès artístic i coherència del repertori, fins a 20 punts
 la innovació i l’originalitat del repertori, fins a 10 punts
 la incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 10 punts
c) Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 40 punts) es valorarà:
 l’existència i grau d’interès d’un programa pedagògic i social, fins a 20 punts
 l’existència i coherència de les estratègies de comunicació i difusió del projecte, fins a
20 punts
d) Activitat territorial (fins a 40 punts) es valorarà:
 els concerts realitzats en el municipi seu de l’entitat o de residència, fins a 20 punts.
Es donarà la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15 o més concerts
en el municipi seu de l’entitat o de residència i es disminuirà progressivament:
15 concerts o més
Entre 13 i 14 concerts
Entre 11 i 12 concerts
Entre 9 i 10 concerts
Entre 7 i 8 concerts
Entre 5 i 6 concerts
Entre 3 i 4 concerts
2 concerts

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
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1 concert

2 punts

 les contractacions professionals en programacions estables, cicles i festivals
professionals a Catalunya que es facin fora del municipi seu de l’entitat o de
residència, fins a 20 punts. Es donarà la màxima puntuació a les formacions que han
realitzat 25 o més concerts fora del municipi seu de l’entitat o de residència i es
disminuirà progressivament:
25 concerts o més
Entre 21 i 24 concerts
Entre 17 i 20 concerts
Entre 13 i 16 concerts
Entre 9 i 12 concerts
Entre 7 i 8 concerts
Entre 5 i 6 concerts
Entre 3 i 4 concerts
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
9 punts
7 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts

e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 30 punts) es valorarà:
 pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 10 punts. Es valorarà
positivament la plantilla de músics que formen part de l’orquestra o cobla.
 ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 10 punts. Es donarà la màxima
puntuació als projectes que obtenen un 50 % dels ingressos per caixets o taquilla i es
disminuirà progressivament, establint un mínim d’un 30 % dels ingressos per aquest
concepte:
70% o més del pressupost
Entre el 60 % i el 69 % del pressupost
Entre el 50 % i el 59 % del pressupost
Entre el 40 % i el 49 % del pressupost
Entre el 30 % i 39 % del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

 patrocini i mecenatge o altres fonts d’autofinançament, fins a 10 punts. Es donarà la
màxima puntuació als projectes que obtenen un 15% dels ingressos per patrocini i
mecenatge i es disminuirà progressivament:
15 % o més del pressupost
Entre el 11 % i el 14 % del pressupost
Entre el 8 % i 10 % del pressupost
Entre 4 % i 7 % del pressupost
Entre l’1 % i el 3 % del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
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a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació
igual o superior a 100 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 100 punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de CENT MIL EUROS (100.000
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48907 de l’exercici 2020,
destinada a subvencionar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o
cobles simfòniques professionals i estables que tinguin la seva seu social a la demarcació
de Barcelona.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
12. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els sol·licitants, en relació amb els punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10,
serà aplicable el barem de la taula següent, donant un major valor per punt a aquells
projectes que obtinguin les puntuacions més elevades. Atenent a la disponibilitat
pressupostària es podrà disminuir, proporcionalment, l’import per punt segons tram de
puntuació, amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Total punts
176-200 punts
151-175 punts
126-150 punts
100-125 punts

Import per punt
150 €
140 €
130 €
100 €

13. 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 Cultura de l’Àrea de
Cultura.
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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 persones següents:
 President delegat de l’Àrea de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable, o
persona en qui delegui.
 Coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui.
 Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació.
 La gerent de Serveis de Cultura o persona en qui delegui.
 La cap de l’Oficina de Difusió Artística o persona en qui delegui, que actuarà com a
secretària.
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, no esgotar el crèdit total
previst.
14. 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 quatre 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 als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
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.
15. Acceptació de la subvenció
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions.
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16. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris 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 perceptors 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 beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. El beneficiari 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 amb la subvenció concedida.
4. 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.
5. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la
Diputació de Barcelona.
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.
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.
17. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses del personal artístic i dels serveis artístics contractats, imputable a l’activitat
objecte de la sol·licitud (músics, solistes, director artístic, etc.): es computaran les
retribucions brutes del personal laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de
Seguretat Social. També se subvencionaran les despeses per caixets dels serveis
artístics contractats.
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b) Despeses de l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial imputable a l’activitat
objecte de la sol·licitud: es computaran les retribucions brutes del personal laboral
contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social.
c) També se subvencionaran les despeses per serveis de direcció, gestió, administració o
comercials que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats.
d) Despeses de producció de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les despeses
de lloguer de partitures, faristols i altres elements imprescindibles per a la realització dels
concerts; lloguer d’espais d’actuació; arrendament de material tècnic; contractació
puntual de personal tècnic de so i d’il·luminació; lloguer i transport d’instruments; lloguer
d’espais d’assaig o magatzem, i tarifes generals a favor de les entitats de gestió
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.
e) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació i difusió del projecte,
de promoció i fidelització de públics de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran
les despeses de publicitat i promoció de l’activitat (programes, cartells, publicacions) i les
despeses en pàgines web i noves tecnologies.
f) També s’accepten les despeses derivades de la producció d’enregistraments fonogràfics
i videogràfics d’obres musicals.
g) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb l’activitat objecte de la sol·licitud.
S’estableix un percentatge màxim del 50 % en despesa de l’apartat b) i c) sobre el
pressupost total del projecte pel qual es demana subvenció.
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades entre l’1 de setembre de
2019 a 31 d’agost de 2020 i caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació.
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
18. Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses de personal integrat a l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial que
superin el 50 % del pressupost total del projecte/activitat.
b) Despeses per serveis de direcció, gestió, administració o comercials que siguin facturats
al sol·licitant per part de personal autònom o societats que superin el 50 % del
pressupost total del projecte/activitat.
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c) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les
minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments.
d) Despeses corresponents a viatges i allotjaments.
e) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on
es desenvolupi l’activitat.
f) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable.
19. Subcontractació
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada.
20. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
21. Termini i forma de justificació
1. El període de justificació de les subvencions atorgades serà entre el dia 15 de setembre
de 2020 i, com a màxim, el dia 16 de novembre de 2020.
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb
el contingut següent:
OPCIÓ I
Per a subvencions inferiors o igual als 20.000 euros, caldrà presentar un 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 del RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els aspectes
següents:
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 Aportar una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del
document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
 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.
 Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
Respecte a 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 pels justificants de les despeses relacionades a
la memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la
Diputació de Barcelona.
OPCIÓ II
Per qualsevol subvenció concedida independentment del seu import. Compte justificatiu
amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, sempre que:
a) El compte justificatiu vagi acompanyat d’un informe emès per un auditor de comptes,
inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu
l’article 74.2 RLGS.
b) L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada
amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada.
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona.
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El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la
justificació recollida.
22. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat per
mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, amb l’advertiment que de no ferho 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 beneficiari per tal que en un termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, al·legui el
motiu del retard i presenti la corresponent justificació, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar la subvenció.
23. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
24. 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 beneficiari,
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.
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
26. Publicitat de les subvencions concedides

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.
27. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en 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.
28. 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 perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari 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.
29. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
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.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona.
31. 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 Reial 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
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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.
32. Tractament de les dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels les
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades
l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla,
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que
l’identifiqui.”

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 13 DE FEBRER DE 2020 DE LA JUNTA DE GOVERN DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR PROJECTES I
ACTIVITATS DE LES ORQUESTRES SIMFÒNIQUES, DE CAMBRA O COBLES
SIMFÒNIQUES DE CAIRE PROFESSIONAL I ESTABLE QUE TINGUIN LA SEVA SEU
SOCIAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (EXCLOENT BARCELONA CIUTAT),
PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA.
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CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120011603
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 complet 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 poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional
i estable, 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 reuneixin els requisits que tot seguit es detallen:
 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la demarcació de
Barcelona (excloent Barcelona ciutat).
 Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2019 fins el 31
d’agost 2020, dels quals en un 50 % hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 músics per actuació.
 Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades
anteriors a la de l’any de concessió de la subvenció.
 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.
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 la base corresponent.
Segon. Objecte.
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 Cultura destinades a
finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles
simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la demarcació
de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals
b) Orquestres de cambra professionals
c) Cobles simfòniques professionals en format concert
Són objecte de suport de la present convocatòria:
 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de
qualitat i compromís.
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 Les estratègies de comunicació i difusió del projecte, així com les estratègies de
creació, formació i fidelització de públics que portin a terme les formacions
orquestrals.
 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les
formacions orquestrals.
Queden exclosos de suport els projectes que tinguin bàsicament un caràcter docent
(conferències, xerrades, classes magistrals i altres activitats purament acadèmiques).
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de CENT MIL EUROS (100.000
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48907 de l’exercici 2020,
destinada a subvencionar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o
cobles simfòniques professionals i estables que tinguin la seva seu social a la demarcació
de Barcelona.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
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 12 de març de 2020.
La convocatòria serà única.
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.)
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds que
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte,
poden 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
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presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de
caire professional i estable desenvolupades entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de
2020.
El període de justificació de les subvencions atorgades serà entre el dia 15 de setembre de
2020 i, com a màxim, el dia 16 de novembre de 2020.”

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 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 CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/48907 del pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de
Barcelona.
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
Sisè. . PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
Seu electrònica de la Diputació.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar
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activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per entitats culturals
sense finalitat de lucre, amb un pressupost màxim de 350.000 € (Exp. núm.
2020/1279).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat
de l’Àrea Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals,
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu.
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats.
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles
en els processos de participació ciutadana.
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que:
a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la majoria
d’aquestes entitats;
b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa.
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la
societat.
L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents
àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i tradicional.
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Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació.
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).
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 des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura es volen
fomentar les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per les entitats
culturals sense finalitat de lucre.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de TRESCENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €) per a les activitats de cultura popular i
tradicional organitzades per les entitats culturals amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2020.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
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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 disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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, amb relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202020205120011623) i les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte finançar activitats de cultura popular i
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, el text íntegre de la
qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS,
MITJANÇANT
EL
PROCEDIMENT
DE
CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DURANT L’ANY 2020, ORGANITZADES PER LES ENTITATS
CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120011623
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.
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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, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de
la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2020.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020, aquestes subvencions
tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en
activitats de cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona,
vinculades a:
-

Cicle festiu dels municipis i comunitats.
Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
Producció de nous espectacles de cultura popular.
Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la
conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals
siguin:
-

Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona,
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Àpats populars.
Tallers i/o activitats formatives.
Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
Programes de recerca i estudi.
Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.

Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les
programacions anuals de l’entitat.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el
31 de desembre de 2020. El sol·licitant haurà d’especificar la data de finalització de les
activitats que determinarà el termini de justificació (vegeu article 20).
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4.

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

1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques 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 reuneixin les condicions següents:
Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot
seguit es detallen:
 Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural que
tinguin domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts.
El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus
estatuts.
Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques
i sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.
També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per
entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions...),
per tenir una convocatòria pròpia de subvencions.
Tampoc podran participar les administracions públiques.
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. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant 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. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la
Diputació quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS.
5. Documentació a aportar
Caldrà omplir la següent documentació en un únic document que anirà degudament signat
electrònicament pel representant legal de l’entitat.
1)
2)
3)
4)

Model de sol·licitud degudament omplert indicant la data de finalització de les activitats
previstes i la documentació que s’adjunta.
Memòria del projecte o activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat (Annex 1).
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 2).
Declaració responsable de reunir els requisits per poder ser beneficiari d’acord amb el
model normalitzat (Annex 3).
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5)
6)
7)

Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
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 (Annex 3).
Declaració en que es manifesti disposar, si s’escau, 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).
A més caldrà adjuntar la següent documentació sempre i quan aquesta no hagi estat
lliurada a la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys
2018 o el 2019, i continuï vigent. Si fos aquest el cas caldrà indicar-ho en l’apartat
habilitat a tal efecte del model de sol·licitud esmentat al punt 1 d’aquest apartat.

8)
9)

Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF).
Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat, de la persona signant de la sol·licitud.
10) Estatuts de l’entitat.
11) Inscripció registral de l’entitat.
12) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris
específics d’atorgament de les subvencions
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 26 de febrer del 2020 i finalitzarà el
26 de març del 2020, i s’anunciarà amb 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).
La convocatòria serà única.
Les bases, el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents
exigits a la base 5, es podran trobar al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’haurà de presentar a
través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura.
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats per la persona que sigui representant
legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds que la
impossibilitin o dificultin, l’entitat interessada, abans de finalitzar el termini concedit a
l’efecte, pot dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya
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126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebrà assistència per part
del personal del Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’entitat interessada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de
Cultura
mitjançant
correu
electrònic
adreçat
a
gs.cultura@diba.cat
i
a
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert
de la convocatòria.
Cada entitat podrà presentar una única sol·licitud amb un sol projecte.
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 a l’entitat
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu indicada, que en el termini de deu
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la
incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà la
seva sol·licitud com a desistida.
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 criteris
objectius següents:
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts,
repartits de la forma següent:
a) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts.
b) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5
punts.
2. Impacte cultural i social del projecte presentat, fins a 10 punts, que es valorarà en base
a:
a) Públic assistent, accessibilitat i durada de l’activitat presentada, fins a 4 punts.
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b) Participació i integració d’altres entitats, fins a 3 punts.
c) Repercussió territorial, fins a 3 punts.
3. Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en base
a:
a) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a
participant en el projecte, fins a 3 punts.
b) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon
desenvolupament del projecte, fins a 2 punts.
4. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, valorat en base a les accions de difusió i els
mitjans utilitzats, fins a 5 punts.
5. Tipologia de l’activitat, segons el barem no acumulatiu següent:
a) Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats
Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), 10 punts.
b) Festes Majors o cicle festiu, 8 punts.
c) Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts.
d) Reparació o creació d’elements festius, 5 punts.
e) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts.
f) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts.
6. Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a:
a) Les activitats culturals programades de manera continuada al llarg de l’any, on es
tindrà especialment en compte les activitats vinculades al dia de l’associacionisme
cultural, fins a 5 punts.
b) La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 3 punts.
c) El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 2 punts.
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per
tal d’acreditar els criteris de valoració.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de TRES-CENTS CINQUANTA
MIL EUROS (350.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de
l’exercici 2020, destinada a subvencionar activitats de cultura popular i tradicional.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
11. Import individualitzat de les subvencions
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L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es determinarà
de forma proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació amb els punts
assignats. El valor mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la
suma total de valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als
projectes que aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10
punts per tram a comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram
mig, els trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram,
que quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció.
No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000€.
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.
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 Cultura de l’Àrea de
Cultura.
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 persones següents:
 President delegat de l’Àrea de Cultura, que actuarà com a president, o persona en qui
delegui
 Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació.
 Coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui.
 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui.
 Un representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a secretari/a.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell 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, 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 quatre mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractarse d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de
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fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler
d’anuncis electrònic.
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 publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
publicació.
14. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de l’endemà
de la publicació de la concessió en el BOPB sense que hagi manifestat expressament les
seves objeccions.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció:
1) Les entitats perceptores de les 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) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3) L’entitat beneficiària d’una subvenció 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 amb la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
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 les següents:
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 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.
 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple,
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de
l’entitat; taxes municipals; etc.) sempre que no superin el 5 % de les despeses totals
imputades a la subvenció concedida.
 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Les factures han de correspondre a despeses efectuades l’any 2020 i referides al projecte
subvencionat i han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a l’acabament del
període de justificació.
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
17. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les despeses següents:
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats
directament a l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a
l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
 Honoraris de professorat
18. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte o activitat
subvencionada.
19. 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 l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Àrea de Presidència
Secretaria General

20. Termini i forma de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com es descriu a continuació:
Quan l’execució del projecte o activitat subvencionada sigui fins el 31 de juliol de 2020
(inclòs), el període de justificació serà entre l’1 de setembre del 2020 i, com a màxim, el
30 d’octubre del 2020. Per a les activitats executades des del 1 d’agost al 31 de
desembre del 2020, el període de justificació serà entre l’1 de gener del 2021 i, com a
màxim, el 28 de febrer del 2021.
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat
que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i contindrà:
a) 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.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els aspectes
següents:
 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.
 Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
3. Per les concessions superiors a 3.000 € i per tal d’obtenir una evidència raonable de
l’adequada aplicació de la subvenció, l’entitat beneficiària haurà de presentar una mostra
de justificants de despesa del projecte subvencionat. La mostra seleccionada estarà
conformada per totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. En el cas de
concessions inferiors o iguals a 3.000 € no caldrà presentar cap justificant de despesa.
21. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat 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.
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2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari 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.
22. Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
23. 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 de l’entitat
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució amb la possible incidència sobre el
termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i
es produeixi una alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de
Barcelona per a la mateixa activitat.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
25. 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, que opera com a sistema nacional de
publicitat de subvencions.
26. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris 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.
27. Causes de reintegrament
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Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat 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.
28. 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 possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
30. 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 Reial 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.
31. Tractament de les dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de les
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una
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missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades
l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla.
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que
l’identifiqui.”

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 13 DE FEBRER DE 2020 DE LA JUNTA DE GOVERN DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA I LES
BASES ESPECIFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR
ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA
DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2020,
ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE,
PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120011623
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 complet 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 http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
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Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural que tinguin
domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts.
Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i
sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes
culturals de forma secundària en les seves activitats.
També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per
entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions ...), per
tenir una convocatòria pròpia de subvencions.
Tampoc podran participar les administracions públiques.
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 Cultura de l’Àrea de Cultura
destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant
l’any 2020.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020, aquestes subvencions tenen
com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de
cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a:
-

Cicle festiu dels municipis i comunitats.
Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
Producció de nous espectacles de cultura popular.
Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la
conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin:
-

Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona,
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Àpats populars.
Tallers i/o activitats formatives.
Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
Programes de recerca i estudi.
Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
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Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les
programacions anuals de l’entitat.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de TRES-CENTS CINQUANTA
MIL EUROS (350.000 €) amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del
pressupost de l’exercici 2020. No podran atorgar-se subvencions per import superior a
l’esmentada consignació pressupostària.
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es determinarà
de forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació amb els punts assignats. El valor
mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que
aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram a
comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams
superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que quedarà
degudament motivat en l’informe d’instrucció.
No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000.- EUR
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total del projecte/activitat subvencionada.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 26 de febrer del 2020 i finalitzarà el
26 de març del 2020, i s’anunciarà amb 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).
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el
31 de desembre de 2020.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
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Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com es descriu a continuació: Quan
l’execució del projecte o activitat subvencionada sigui fins el 31 de juliol de 2020 (inclòs), el
període de justificació serà entre l’1 de setembre del 2020 i, com a màxim, el 30 d’octubre
del 2020. Per a les activitats executades des del 1 d’agost al 31 de desembre del 2020, el
període de justificació serà entre l’1 de gener del 2021 i, com a màxim, el 28 de febrer del
2021.”

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 TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2020 de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona
Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
electrònica de la Diputació.”
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona l’Ajuntament
de Gelida, relatiu a les obres de “Millora de la intersecció de la cruïlla entre la
travessera BV-2249 i l’avinguda de Catalunya. TM Gelida”, amb un pressupost
total de 198.922,64 € (Exp. núm. 2018/2435).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“FETS
1.

Actualment, al tram urbà de la carretera BV-2249 (PK 0+390) hi ha una intersecció
en Y amb l’avinguda Catalunya que forma part de la xarxa bàsica del municipi. Es
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tracta d’una cruïlla on la travessera presenta un revolt força tancat i un pendent
longitudinal pronunciat. Actualment, malgrat que la visibilitat és reduïda hi són
permesos tots els moviments possibles i els vehicles pesants que circulen en
sentit Sant Llorenç d'Hortons envaeixen el sentit contrari amb l'escombrada.
2.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una
proposta d’actuació per un import de 198.922,64 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a
l’esmentada Gerència.

3.

La proposta d’actuació consisteix en l’ordenació de la cruïlla de la BV-2249 amb
l’Avinguda Catalunya mitjançant l’execució d’una mini-rotonda de 20 metres de
diàmetre exterior i un illot central trepitjable de 6 metres, per tal de millorar la
seguretat viària, l’accessibilitat i la mobilitat en general pel conjunt dels usuaris.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Es valora l’import de l’actuació en 198.922,64 EUR, IVA inclòs, dels quals
166.546,64 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per
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la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2020 i l’import de 32.376,00 EUR corresponen a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Gelida que l’avançarà la
Diputació
de
Barcelona
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació per a l’any 2020.
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Gelida ha de cofinançar la
part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment indicat, aquesta
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 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 faci l’ingrés en el
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la
mateixa liquidació.
10. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
FONAMENTS DE DRET
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
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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. 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 3.4.k.3), de la Refosa núm.
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB
del 19 de desembre de 2019.
7. De conformitat amb la Base 33.9 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 la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.k.3), de l’esmentada
Refosa núm. 1/2020 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.
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, 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.
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 Gelida relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu de MILLORA DE LA INTERSECCIÓ DE LA CRUÏLLA ENTRE LA
TRAVESSERA BV-2249 I L’AVINGUDA DE CATALUNYA. TM GELIDA, 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 GELIDA RELATIU A LES
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ DE LA
CRUÏLLA ENTRE LA TRAVESSERA BV-2249 I L’AVINGUDA DE CATALUNYA TM
GELIDA
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea
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 GELIDA, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament,
Sra. Lluïsa Maria Llop Fernàndez, i assistida per la secretària accidental de la corporació,
Sra. Maria José Gracia Becerril.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Actualment, al tram urbà de la carretera BV-2249 (PK 0+390) hi ha una intersecció en Y
amb l’avinguda Catalunya que forma part de la xarxa bàsica del municipi. Es tracta d’una
cruïlla on la travessera presenta un revolt força tancat i un pendent longitudinal
pronunciat. Actualment, malgrat que la visibilitat és reduïda hi són permesos tots els
moviments possibles i els vehicles pesants que circulen en sentit Sant Llorenç d'Hortons
envaeixen el sentit contrari amb l'escombrada.
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha
redactat el document tècnic de referència en el que es fa una proposta d’actuació per un
import de 198.922,64 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.
3. La proposta d’actuació consisteix en l’ordenació de la cruïlla de la BV-2249 amb
l’Avinguda Catalunya mitjançant l’execució d’una mini-rotonda de 20 metres de diàmetre
exterior i un illot central trepitjable de 6 metres, per tal de millorar la seguretat viària,
l’accessibilitat i la mobilitat en general pel conjunt dels usuaris.
4. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera,
gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de
carreteres locals.
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local
adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants,
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
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6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gelida considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data....
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
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 Gelida,
en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de
Millora de la intersecció de la cruïlla entre la travessera BV-2249 i l’avinguda de
Catalunya TM Gelida, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les
obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.
Es valora l’import total de l’actuació en 198.922,64 EUR IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Gelida.
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

Aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de MILLORA DE LA
INTERSECCIÓ DE LA CRUÏLLA ENTRE LA TRAVESSERA BV-2249 I L’AVINGUDA
DE CATALUNYA TM GELIDA, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, amb un import total de 198.922,64 EUR, IVA inclòs, dels quals 166.546,64
EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació de
Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 i l’import de 32.376,00 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Gelida que
l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació per a l’any 2020.
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de Barcelona
amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li
correspon,
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-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres del
document tècnic de referència mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes
externs de serveis,

Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, així com dels elements de
contenció de vehicles.
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Gelida
L’Ajuntament de Gelida designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Gelida es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de 32.376,00 EUR.
L’Ajuntament de Gelida procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa
liquidació.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.
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 cedirà a la Diputació els terrenys de titularitat municipal que resultin afectats
per les obres destinats a la calçada de la carretera, sempre d’acord a l’obra finalment
executada.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera.
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen,
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior pacte.
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Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la
direcció de les obres.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. - Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
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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 Gelida: Lluïsa Maria Llop Fernàndez Alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament; Maria José Gracia Becerril, Secretària accidental de la corporació; Per la
Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals.)”
(...)

Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Gelida 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.
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Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
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’Habitatge, Urbanisme i Activitats
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de renovació i pròrroga, fins el 31 de desembre de 2023, del conveni
de col·laboració institucional de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de
Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials
d’Habitatge de Catalunya, la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació
Urbana, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, relatiu
a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, signat el 25 de novembre
de 2016. (Exp. núm. 2017/9292).- 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 un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària celebrada en data 24 de novembre de 2016 (ref. reg. 650/16) es va
aprovar la minuta d’un conveni de col·laboració institucional, a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant, AMB) i l’Associació de Gestors de Polítiques socials
d’Habitatge de Catalunya (en endavant, GHS), en matèria de l’Observatori
d’Habitatge.
2. Aquest conveni institucional tenia per objecte formalitzar el treball en xarxa i instituir
un marc de col·laboració estable entre els diferents observatoris d’habitatge i
departaments d’estudi promoguts per les parts signatàries i per la posada en marxa
d’un Observatori de l’Habitatge de vocació supramunicipal, que aglutinés la
informació disponible en matèria d’habitatge i que pugui servir d’instrument per a
definir i desplegar amb més eficàcia les polítiques públiques d’habitatge als
diferents àmbits on actuen les administracions, organismes i entitats incloses en el
conveni.
3. Amb data 25 de novembre de 2016 es va formalitzar el conveni esmentat (ref. reg.
1286/16) amb la signatura dels legals representants de la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de
Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. La Clàusula Tercera del conveni de referència, que va ser signat inicialment el 25
de novembre de 2016, entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials
d’Habitatge de Catalunya, preveu que altres Administracions, organismes i entitats
pugin adherir-se a proposta de la Comissió de Seguiment.
5. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària
celebrada en data 26 d’octubre de 2017 (ref. reg. 575/17) es va aprovar la minuta
d’un altre conveni de col·laboració institucional, a subscriure per la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS),
mitjançant el qual es formalitza l’adhesió de la Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana, de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del
Sòl, al referit conveni de col·laboració subscrit el 25 de novembre de 2016 en
matèria de l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona. El referit conveni va
ser formalitzat en data 31 d’octubre de 2017 (ref. reg. 943/17).
6. El pacte sisè del conveni de col·laboració institucional preveu que la seva durada
serà de 4 anys, prorrogable 4 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 49,
lletra h), de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Les institucions signatàries del conveni de col·laboració en matèria d’observatori
d’habitatge, tenen la voluntat de fer efectiva la pròrroga prevista en aquest conveni,
mitjançant la formalització d’una addenda de renovació i pròrroga.
FONAMENTS DE DRET
1. Vist el que preveu el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, així com també el Títol Vll del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els quals atorguen a les diputacions
competències d'assistència i cooperació als municipis, es proposa l’aprovació i
formalització d’una addenda de renovació i pròrroga al referit conveni de
col·laboració institucional, relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de
Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en sessió ordinària celebrada el 24 de novembre de 2016, amb l’objecte d’impulsar
la implantació i consolidació de les polítiques d’habitatge al servei dels municipis de
la demarcació de Barcelona.
2. Aquest últim conveni institucional, del qual l’instrument que s’aprova en virtut de la
present resolució constitueix una addenda de renovació i pròrroga, té el caràcter
d’un d’aquells instruments de col·laboració que es regulen en l’article 47.1, paràgraf
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2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i que
permeten a les Administracions participants i parts signants expressar mitjançant
aquest instrument la seva voluntat per actuar amb un objectiu comú.
3. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
3. 4. k. 1) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019.
4. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2020, el President delegat
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la facultat de formalitzar la
present addenda de renovació i pròrroga al conveni, en nom i representació de la
Diputació de Barcelona.
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 l’addenda de renovació i pròrroga al conveni de col·laboració
institucional relatiu a l’Observatori metropolità de l’Habitatge de Barcelona de data 25
de novembre de 2016, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, l’Àrea
metropolitana de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge
de Catalunya, i per la Generalitat de Catalunya amb la Secretaria d’Hàbitat Urbà i
Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, tot això d’acord
amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
(...)
ADDENDA DE RENOVACIÓ I PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVEMBRE DE 2016 EN MATÈRIA D’OBSERVATORI
D’HABITATGE
REUNITS
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA i L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I
REHABILITACIÓ DE BARCELONA (IMHAB), amb domicili al carrer Doctor Aiguader, núm.
36 de Barcelona, NIF P5801915l, representats per la Sra. Lucía Martín González, regidora
d’Habitatge i Rehabilitació de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i Presidenta de l’IMHAB.
Els seus càrrecs resulten del Decret de l'Alcaldia S1/D/2019-1536, de 15 de juliol, i el Decret
S1/D/2019-1554, de 10 de juliol, respectivament.
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L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), representada pel seu Vicepresident
executiu, el senyor Antonio Balmón Arévalo, qui actua en l’exercici de les seves
competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d’aquesta institució,
amb domicili social a Barcelona, al Carrer 62, núm.16-18, Sector A de la Zona Franca, i amb
codi d’identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons
Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per Decret de
Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública segons
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim
Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les
seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. senyor Pere Pons i Vendrell,
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, facultat d’acord amb
l'apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, i
publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea
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 de2018.
L'ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE DE
CATALUNYA (GHS), amb domicili al carrer Doctor Aiguader 36 de Barcelona, inscrita al
registre d'Associacions de Barcelona amb el. número 54910, NIF G66421223, representada
per la seva Presidenta Sra. Lídia Guillén Simon, qui actua en l'ús de les facultats que té
atorgades per raó del seu càrrec, elegida per l'Assemblea General de GHS el 30 d’octubre
de 2019 i aquelles per les que ha estat facultat per acord de la Junta de Govern de GHS de
data 12 de novembre de 2016.
I per part de la GENERALITAT DE CATALUNYA,
LA SECRETARIA D’AGENDA URBANA I TERRITORI (anteriorment Secretaria d’Hàbitat
Urbà i Territori), representada pel seu secretari, senyor Agustí Serra Monté, nomenat
Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, pel Decret 97/2018, del 12 de juny de 2018.
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, representada per la seva directora,
senyora Judith Gifreu Font, designada per Acord de Govern de 17 de juliol de 2018, i de
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats
pel Decret 157/2010, de 2 de novembre i l’article 7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, representat pel seu Director, senyor Albert Civit i Fons, fent
ús de les facultats que li confereix el seu nomenament de 26 de juny de 2018, publicat en el
DOGC número 7652 del 28 de juny de 2018, amb seu al carrer Còrsega 273 de Barcelona i
amb CIF Q-0840001B.
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Totes elles administracions i entitats signatàries inicials o adherides al conveni de
col·laboració institucional en matèria d’observatori d’habitatge de 25 de novembre de 2016;
MANIFESTEN
Que en data 25 de novembre de 2016 i 31 d’octubre de 2017 d’adhesió, les institucions
anteriorment ressenyades van signar un conveni de col·laboració institucional en matèria
d'observatori d'habitatge. Aquest conveni té per objecte formalitzar el treball en xarxa i un
marc de col·laboració estable entre els diferents observatoris d'habitatge i departaments
d'estudi promoguts per les parts signatàries, així com posar en marxa un Observatori de
l'Habitatge de vocació supramunicipal, que aglutini la informació disponible en matèria
d'habitatge i que pugui servir d'instrument per a definir i desplegar amb més eficàcia les
polítiques públiques d'habitatge als diferents àmbits on actuen les administracions,
organismes i entitats incloses en el present conveni.
Que el pacte sisè del conveni esmentat preveu que la seva durada serà de 4 anys,
prorrogable 4 anys més, d'acord amb el que disposa l'article 49, lletra h), de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que les institucions signatàries de la present addenda de renovació mostren el seu acord en
fer efectiva la pròrroga prevista per al conveni de col·laboració institucional en matèria
d'observatori d'habitatge.
En conseqüència, atès tot allò explicat fins ara, les parts es reconeixen mútuament plena
capacitat per formalitzar aquesta addenda al conveni de col·laboració institucional en
matèria d'observatori d'habitatge, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte de la present addenda al conveni de col·laboració institucional en matèria
d'observatori d'habitatge és procedir a la seva renovació i fer efectiva la pròrroga prevista en
el seu pacte sisè.
Segon.- Compromís de les parts
Totes les entitats signatàries d’aquesta addenda assumiran els compromisos establerts als
diferents pactes del conveni de col·laboració institucional en matèria d'observatori
d'habitatge formalitzat en data 25 de novembre de 2016 i l’adhesió d’entitats al mateix de
data 31 d’octubre de 2017.
Tercer.- Vigència
La present addenda entrarà en vigor a partir de la data de finalització dels 4 anys de
vigència inicial del conveni de col·laboració institucional en matèria d'observatori d'habitatge,
o sigui, a partir del 25 de novembre de 2020, i la seva durada serà fins el 31 de desembre
de 2023.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Quart.- Causes i efectes de resolució
Seran causes de resolució de la present addenda aquelles contemplades al pacte setè del
conveni de col·laboració institucional de referència, sempre respectant allò establert al pacte
vuitè del conveni esmentat al respecte dels efectes de la resolució de la mateixa.
Cinquè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa de la present addenda 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 de la ciutat de Barcelona.
Sisè.- Publicitat de l’addenda
En compliment del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació i bon govern i el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona de 28 de
desembre de 2015, pel qual s’aprova la normativa reguladora del registre de convenis, es
procedirà a la inscripció de la present addenda en el Registre de convenis. Aquest registre
té caràcter de registre públic de caràcter administratiu, i deixarà constància de la subscripció
dels convenis i del seu contingut i vigència.
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal
Totes les parts intervinents es comprometen al compliment de tota la normativa relativa a la
Protecció de dades regulada en el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a tota la resta de normativa que
la desenvolupa o qualsevol altre reglamentació complementària vigent.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document.
Barcelona, <data> (Sg. 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; Per l’Ajuntament de Barcelona: Lucía Martín
González, Regidora d’Habitatge i Rehabilitació i Presidenta de l’IMHAB; Per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona: Antonio Balmón Arévalo; Vicepresident executiu; Marcel·lí Pons
Duat, Secretari General de l’AMB; Per la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori: Agustí Serra
Monté, Secretari d’Habitat Urbà i Territori; Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: Judith
Gifreu Font, Directora; Per l’Institut Català del Sòl: Albert Civit i Fons, Director; Per
L’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS): Lídia Guillén
Simon, Presidenta”).
(...)

Segon.- Notificar el contingut dels presents acords a tots els ens i organismes
participants, als efectes de la posterior formalització de l’addenda del conveni per totes
les 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,
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l’addenda al conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals
representants d’ambdues entitats participants.
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
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.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la presidenta accidental aixeca la sessió
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

