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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 11 DE JUNY DE 2020 

 
A la ciutat de Barcelona, l’11 de juny de 2020, a les 11 hores i 03 minuts, es reuneix en 
sessió ordinària 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), la vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb 
els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles 
Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso 
(JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares 
(JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier 
Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Alfredo Vega 
López (PSC-CP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i 
Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), i els diputats i diputada 
amb veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 
Jonatan Fornés i Martinez (ECG), Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia 
Albiol (PP) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
La sessió es celebra a distància i per mitjans electrònics, de conformitat amb el que 
preveu l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, atesa la dificultat per a la realització de la sessió de forma presencial. 
 
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), i la diputada 
senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP). 
 
També excusa la seva absència l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana. 
 
La presidenta accidental, senyora Fortuny (JUNTS) obre la sessió, excusa l’absència 
de la presidenta, senyora Marín i dona les indicacions oportunes per a l’organització de 
la sessió a través de videoconferència. 
 
Tot seguit, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2020. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes els 
nostres parcs?» (Exp. núm. 2020/0004656). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 

suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 1, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) i l'acta de preus contradictoris de 
les obres del projecte de Balenyà (Exp. núm. 2018/0013057). 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 

suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 2, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU, (B25426867) (Exp. 
núm. 2018/0013057).  

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 

suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 3, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) (Exp. núm. 2018/0013057).  

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 

suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 4, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, (A08112716). (Exp. 
núm. 2018/0013057). 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 

suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 5, per a l'execució de 
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les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat 
empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) (Exp. núm. 2018/0013057).  

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 

suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 6, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa VISON SOLAR SL, (B64431422) (Exp. núm. 2018/0013057).  

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per a 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, mitjançant 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació 
per l’aplicació de més d’un criteri de valoració (Exp. núm. 2020/0003363).  

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 152.991,16 €, a l’Ajuntament 
d’Igualada, per a finançar l’actuació local “Projectes arranjament voravies de 
diversos carrers”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/9175). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 47.008,84 €, a l’Ajuntament d’Igualada, 
per a finançar l’actuació local “Modificació de l’aparcament nord de l’Av. Mestre 
Muntaner”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/9176). 

 
12. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.711,48 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l’actuació local 
“Actualització del sistema informàtic de software, hardware i servidor”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0008943). 

 
13. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 74.504,34 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
de l’immoble situat a l’Avda. Maresme 33”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm.2020/0008944). 
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14. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l’actuació local 
“Transformació antic ajuntanent en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0009330). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
15. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 52.405,76 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0007925).  

 
16. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 44.943,60 €, a l'Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 
(Exp. núm. 2020/0008362).  

 
17. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 35.904,93 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008632).  

 
18. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 28.422,51 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008378).  

 
Tresoreria 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efectes, de 

manera excepcional per a l’exercici 2020, el preu públic corresponent a la quota 
anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la Gerència de Serveis 
de Turisme (Exp. núm. 2019/15868). 

 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 
acadèmic 2020-2021, de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/9213). 
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21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 
fixació dels preus públics del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” per al 
curs acadèmic 2020-2021, de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/9213). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Granollers (Lot 1) adjudicat a l’empresa “Agustí y 
Masoliver, SA” (Exp. núm. 2015-3938). 

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

l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Vic (Lot 2) adjudicat a l’empresa Pasquina, SA (Exp. 
núm. 2015-3938). 

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

l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Berga (Lot 3) adjudicat a l’empresa Graves i 
Excavacions Castellot, SA (Exp. núm. 2015-3938). 

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

l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Vilafranca (Lot 4) adjudicat a l’empresa 
“Construcciones y Explanaciones Gras, SA” (Exp. núm. 2015-3938). 
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26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Martorell (Lot 5) adjudicat a l’empresa Construccions 
Deumal, SA (Exp. núm. 2015-3938). 
 

27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Manresa (Lot 6) adjudicat a l’empresa “Excavaciones 
Caceres, SL” (Exp. núm. 2015-3938). 

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

d’ofici de l’error material, detectat en l’acord número 183, adoptat per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de 30 d’abril de 2020, pel que fa al nom de l’actuació 
de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, en relació amb el procediment de 
concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, en règim 
de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0005979).  

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reconeixement 

de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció atorgada l’any 2018, 
en la línia d’instal·lació de calderes de biomassa en l’àmbit del Parc Natural del 
Montseny a la senyora TPP. (Exp. núm. 2017/11401). 

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

pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Bancària “La Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a la província de 
Barcelona, signat el 14 de maig de 2018, amb efectes de 15 de maig de 2020 
(Exp. núm. 2018/0000212). 
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la 
sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció 
residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la 
província de Barcelona, per l’exercici 2020 (Exp. núm. 2019/0020538). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics “Desenvolupament de projectes 
educació i sensibilització ambiental en règim de concurrència competitiva”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/0006693). 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics “Campanyes d’estalvi energètic: 
50/50 (escoles) i Passa l’energia (equipaments) en règim de concurrència 
competitiva”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/6694). 

 
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 del Premi Frederic Roda de Teatre, 
corresponent a l’any 2020, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2020/9003). 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

bases per a la gestió i el desenvolupament del programa “Servei Local de 
Teleassistència. Anys 2021-2024" (Exp. núm. 2020/0008613). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2020.- Per la 
senyora presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

sessió ordinària del dia 28 de maig 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 
 

Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes els 
nostres parcs?» (Exp. núm. 2020/0004656).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Gerència de Serveis de Parcs Naturals juntament amb el Gabinet de Premsa i 

Comunicació de la Diputació de la Barcelona organitzen el sorteig «Coneixes els 
nostres parcs?» amb el doble objectiu de, per una banda, promocionar els perfils 
corporatius de la Xarxa de Parcs Naturals per incrementar la interacció amb els 
seguidors i aconseguir-ne de nous i, de l’altra, donar a conèixer, difondre i 
promocionar la gestió dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona.  

 
2. La Diputació de Barcelona convida els participants a contestar sis preguntes 

relatives a la Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma Easy Promos. Entre 
els participants que contestin correctament les sis preguntes es farà un sorteig per a 
triar un guanyador. 

 
3. El sorteig «Coneixes els nostres parcs?» començarà el dia 16 de juny de 2020 a 

les 9:00 hores i finalitzarà el dia 29 de juny de 2020 a les 23:59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de maig de 
2017, els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb 
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de 
subvenció.  

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

assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquest concurs té la consideració de 
sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  
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3. La Disposició Addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, queda 
afectada per la Disposició Addicional 8a del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, 
que aixeca, per als procediments de contractació tramitats electrònicament, la regla 
general de suspensió. 

 
4. 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 per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) estableix que la 
competència per a dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per 
delegació de la Presidència. 

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

A C O R D 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig 
«Coneixes els nostres parcs?», el text literal del qual és el següent: 
 

“Bases del sorteig «Coneixes els nostres parcs?»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Coneixes els nostres parcs?», a través 
dels canals corporatius d'Instagram @xarxadeparcs i Facebook @xarxadeparcsn. En el 
sorteig hi poden participar majors de divuit anys residents a Espanya i amb perfil a la xarxa 
social Instagram i/o Facebook que segueixin aquests comptes. 
 
L’objectiu del sorteig és donar a conèixer la gestió dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals, 
incrementar la interacció amb els seguidors i aconseguir-ne de nous. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a contestar sis preguntes relatives a la 
Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma Easypromos. Entre els participants que 
responguin correctament totes les preguntes es farà un sorteig per a triar el guanyador. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Coneixes els nostres parcs?» està organitzat per la Gerència de Serveis de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona juntament amb el Gabinet de Premsa i 
Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i en la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
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1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya. Estan exclosos els treballadors de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 

2. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram o de Facebook de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals: https://parcs.diba.cat/xarxessocials. 

3. Disposar de perfil a la xarxa social Instagram en obert i/o un perfil personal a la xarxa 
social Facebook perquè els organitzadors puguin contactar-hi a través de missatge 
directe. 

4. Contestar correctament les sis preguntes plantejades. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms i/o les condicions de Facebook, 
que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms. 

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dimarts 16 de juny del 2020 a les 9:00 
hores i finalitza el dilluns 29 de juny del 2020 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari 
per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram i de Facebook perquè adopti les 
mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà un únic guanyador. El premi serà una estada d'una nit amb allotjament, sopar i 
esmorzar i dues activitats guiades per a dues persones en un equipament d’algun parc de la 
Xarxa de Parcs Naturals. La data màxima per a gaudir del premi serà l'11 de desembre del 
2020. Aquesta data es pactarà amb els organitzadors. El premi està valorat en 168,30 
euros. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants que hagin 
respost correctament les sis preguntes. Dos dies hàbils després de la finalització del sorteig, 
la Diputació de Barcelona es comunicarà amb el guanyador mitjançant un missatge privat a 
Instagram o a Facebook. 
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3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el termini de 
72 hores després de rebre aquest missatge privat a Instagram o a Facebook mitjançant un 
correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat 
d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari a Instagram o a Facebook, el seu nom i 
cognoms, el DNI o document d’identificació i un telèfon de contacte.  
 
Si el guanyador no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix alguna 
de les normes d’aquest sorteig o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat i el 
premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop el guanyador hagi acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de concurs. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador per tal que aquest pugui gaudir del premi. 
 
Si es fes un acte de lliurament del premi, el guanyador cedeix els seus drets d’imatge per tal 
que la fotografia del lliurament es pugui publicar en els diferents canals corporatius. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
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 a 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 contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes 
socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del guanyador que 
s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació 
indefinida. 
 
Els participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per a 
aquesta finalitat es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer efectiu 
sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
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Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta 
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al web de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT),  
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram i Facebook, tercers proveïdors, es 
regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511 i https://www.facebook.com/legal/terms, 
respectivament. El fet de convertir-se en usuari d’aquests serveis implica que l’usuari 
consent el tractament de les seves dades segons allò que s’estableix en les polítiques i 
condicions d’Instagram i de Facebook, que posen a la seva disposició una pàgina des de la 
qual es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram i Facebook estan exemptes de tota responsabilitat en relació 
amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si 
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fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns 
participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de cent 
seixanta-vuit euros amb trenta cèntims (168,30 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de 
la suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 1, per a l'execució 
de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la 
reducció d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
formalitzat amb l'empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) i l'acta de preus 
contradictoris de les obres del projecte de Balenyà (Exp. núm. 2018/0013057).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), 
pels lots i imports següents, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 1: Ajuntaments de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Import € (IVA exclòs) IVA 21 % (€) Total import € (IVA inclòs) 
441.578,58 € 92.731,50 € 534.310,08 € 
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2. El contracte corresponent al lot 1 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 
una vigència de 12 mesos, a comptar des del 18 de desembre de 2019, data en què 
es van iniciar les obres esmentades. 

 
3. Per Decret núm. 9475 del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 

Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 1 al professional Aleix Rifà i Beltran, que va subcontractar a 
l’empresa TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLPU amb NIF 
B62440110 per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut 
executant aquests treballs l’arquitecte tècnic Jesús Fernández Antolín. 

 
4. Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus Covid-

2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució de determinats contractes pot 
haver esdevingut impossible com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats, així com a conseqüència de 
la voluntat d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per a la salut 
dels propis treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 
5. El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 1 va 

sol·licitar la suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en 
l’expedient, manifestant els motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir 
impossible. 

 
6. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3741 de la 

Presidència i ratificat per acord núm. 195 de la Junta de Govern, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió total d’aquest contracte, amb efectes des de 14 de març 
i fins a la finalització de la causa que va originar que l’execució del contracte fos 
impossible. 

 
7. El 12 de maig de 2020 l’empresa contractista, la direcció facultativa, el coordinador 

de seguretat i salut i el responsable del contracte per part de la Diputació de 
Barcelona han signat l’acta d’aixecament de la suspensió temporal total de les 
obres esmentades, on s’acorda que es reprendran en aquesta mateixa data, en 
haver finalitzat la causa que va originar la suspensió de l’execució. 

 
8. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, resulta procedent aixecar la 

suspensió temporal total de les obres de referència amb efectes des del 12 de maig 
de 2020 i, tenint en compte que el termini d’execució finalitzava el 17 de desembre 
de 2020 i que les obres es van suspendre amb efectes des del 14 de març de 2020, 
resulta procedent reajustar el termini d’execució en 58 dies, fixant com a termini 
màxim per a la seva finalització el 13 de febrer de 2021. 
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9. Per l’execució de les obres del projecte municipi de Balenyà, en data 13 de març de 
2020, es va formalitzar una acta de preus contradictoris número 1, entre el 
responsable del contracte per part de la Diputació de Barcelona, el director 
facultatiu i el representant de l’empresa contractista, com a conseqüència que 
durant les feines de soterrament de les canonades de calor es van fer uns 
moviments de terres de la zona on calia instal·lar l’edifici de la biomassa, i es va 
comprovar que era necessari realitzar un mur de contenció de terres de formigó 
armat, que implicava la inclusió de nous preus fixats contradictòriament, atès que el 
mur existent de contenció no arriba a fins a la cota on havia de col·locar el 
contenidor de la biomassa. Els preus fixats contradictòriament en aquesta acta van 
ser els següents: 

 
“Procedeixen a fixar contradictòriament els preus següents: 

 
PREU CONTRADICTORI 1  
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics. 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars 

amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una 
alçària <= 6 m, per a formigó no vist 

38,13 EUROS / M2 
 

PREU CONTRADICTORI 2  
Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim. 
Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de 

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba 
157,20 EUROS / M3 

 
PREU CONTRADICTORI 3  
Acer per a murs de contenció d'una alçària màxima de 6 m. 
Armadura per a murs de contenció d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres 

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a elaboració i muntatge 
de la ferralla, inclús filferro de lligar i separadors 

3,13 EUROS / KG 
 “ 

 
10. En data 13 de maig de 2020, el director facultatiu i el responsable del contracte 

per part de la Diputació de Barcelona van emetre un informe justificatiu de la 
inclusió d’aquests preus nous que no comporten una modificació de contracte ni 
una modificació del projecte, la part del qual que interessa es transcriu a 
continuació: 

 
“.../... 
11. Estat de l’execució del contracte en el projecte de Balenyà. 

 
Actualment s’han executat les obres de soterrament de les canonades de calor, s’han fet els 
picatges d’algunes de les sales de calderes que s’han de connectar i s’ha iniciat el moviment 
de terres de la zona on s’ha de col·locar l’edifici de biomassa. 
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Durant el desenvolupament d’aquestes feines, ha aparegut una circumstància que ha 
motivat que s’hagin de generar un seguit de noves partides d’obra, que no impliquen una 
modificació del contracte i que necessiten de l’aprovació de nous preus contradictoris no 
previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. També s’han produït 
decrements d’amidaments. 
 
Al realitzar el moviment de terres, a la zona on s’ha de col·locar el contenidor de biomassa, 
es comprova que el mur existent de contenció no arriba a baix a la cota on aquest ha de 
col·locar-se, per aquest motiu cal realitzar un mur de contenció de terres de formigó armat.  
 
2. Proposta d’aprovació de nous preus. 
 
Es proposa l’aprovació de nous preus motivats per poder afrontar aquesta circumstància 
imprevista apareguda durant el transcurs de l’obra. Aquestes noves unitats d’obra no 
suposen una alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original i són 
els següents. 
 
PC-01  
m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lic 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler 
fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a 
formigó no vist 

38,13€/m2 (PEM) 
PC-02  
m3  Formigó per a murs de contenció de 6m d'alçària com a màxim 
Formigó per a murs de contenció de 6m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm i abocat amb bomba 

 
157,20€ /m3 (PEM) 

PC-03  
kg Acer per a murs de contenció d'una alçària màxima de 6m 
Armadura per a murs de contenció d'una alçària màxima de 6m, d'acer en barres 
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a elaboració i muntatge de la 
ferralla, inclús filferro de lligar i separadors 

3,13€/kg (PEM) 
 
Els preus aplicables a les noves unitats d’obra són d’execució material i, per tant, no 
inclouen el benefici industrial, despeses generals d’empresa ni IVA vigent, i tampoc tenen 
aplicada la baixa d’adjudicació del contracte, de forma que, igual que la resta de preus 
unitaris del contracte, s’afectaran per aquests coeficients. 
 
Import econòmic per a l’execució de les noves partides 
 
L’import d’execució de contracte que suposa l’execució de les noves partides d’obra es 
detalla a la següent taula: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 

Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments corresponents, suposen un increment 
respecte del preu del contracte del 2,975 %. 
 
Import econòmic de les partides que deixen d’executar-se 
 
L’import d’execució de contracte de les unitats d’obra de projecte que deixen d’executar-se 
es detalla a la següent taula:  
 

Codi Descripció Amidament Preu Import

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors 
PC-01 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics 

modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a 
dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no vist

66,00 38,13 € 2.516,58 €

m3 Formigó per a murs de contenció de 6m d'alçària com a màxim
PC-02 Formigó per a murs de contenció de 6m d'alçària com a màxim, HA-

25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm 
i abocat amb bomba

8,50 157,20 € 1.336,20 €

kg Acer per a murs de contenció d'una alçària màxima de 6m
PC-03 Armadura per a murs de contenció d'una alçària màxima de 6m, d'acer 

en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a 
elaboració i muntatge de la ferralla, inclús filferro de lligar i separadors

622,21 3,13 € 1.947,52 €

Import total d'execució material de les noves partides 5.800,30 €
6% Benefici industrial 348,02 €

13% Despeses generals d'empresa 754,04 €
Subtotal 1 6.902,36 €

Import baixa sobre subtotal 1 (20,980003%) -1.448,11 €
Import total execució contracte noves partides (IVA no inclòs) 5.454,24 €

21% d'IVA 1.145,39 €
Import total d'execució per contracte noves partides (IVA inclòs) 6.599,63 €
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L’import que suposarà deixar d’executar les partides d’obra de projectes representa un 
2,976 % de l’import del contracte inicial. 
 
Estimació de la variació del pressupost del projecte. 
 
L’import que suposarà l’execució de les noves partides d’obra és inferior a l’import de les 
partides d’obra de projecte que deixen d’executar-se. 
 
L’import que suposa l’execució de la nova partida: 
 

- L’import d’execució de contracte (IVA inclòs) que suposa l’execució de les noves 
partides, és de 6.599,63 € 

Codi Descripció Amidament Preu Import

kg Acer per a estructures d'obra de fàbrica de bloc de morter de ciment
E4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 

500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment. 62,14 1,11 € 68,97 €

m2 Paret estructural d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment
E4E2H62B Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter 

de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, 
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-
3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 5 N/mm2 , 
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a 

42,56 42,13 € 1.792,92 €

m3 Formigó per a estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de 
ciment

E4EZQ024 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb 
una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari 
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 
mm, col·locat manualment.

6,81 139,15 € 947,78 €

m3 Enderroc de fonament i contencio (fonament muret)
K2131221 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 3,14 159,95 € 502,24 €

m3 Enderroc d'estructures (murat blocs)
K2148261 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 3,92 75,87 € 297,41 €

ut Radiador d'alumini
EE36J5D1 Radiador d'alumini de 18 elements amb 1 columna, de 750 mm 

d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suportació. S'inclou conjunt de valvuleria termoestàtica per a 
radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador 
d'aire manual, acoblat al radiador. Totalment instal·lat, connexionat, 

7,00 313,30 € 2.193,10 €

Import total d'execució material de les partides de projecte que es deixen d'executar 5.802,42 €
6% Benefici industrial 348,15 €

13% Despeses generals d'empresa 754,31 €
Subtotal 1 6.904,88 €

Import baixa sobre subtotal 1 (20,980003%) -1.448,64 €
Import total execució contracte noves partides (IVA no inclòs) 5.456,24 €

21% d'IVA 1.145,81 €
Import total d'execució per contracte noves partides (IVA inclòs) 6.602,05 €
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- L’import d’execució de contracte (IVA inclòs) que suposa la no execució de partides 
previstes en el projecte adjudicat, suposa un estalvi respecte el pressupost inicial de 
6.602,05 € 

- El cost dels nous preus, es compensa per la reducció d'amidament en partides d'obra 
adjudicada de forma que no hi ha increments del preu global del contracte. Hi ha un 
estalvi de 2,41 €. 

- L’import és inferior al 3 % del pressupost del contracte 
 
La inclusió d'aquests preus nous, fixats contradictòriament segons el procediment establert 
a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, no té la consideració de modificació del 
contracte ja que compleixen els requisits establerts a l’article 242.4.ii de la LCSP, en tant 
que no suposen un increment del preu global de contracte i no afecten a unitats d’obra que 
en conjunt excedeixi el 3 % del pressupost primitiu del mateix. .../... “ 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la DT 1ª de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 
2. L’article 242.4 ii de la LCSP disposa que no tindran consideració de modificacions 

de contracte, la inclusió de preus nous fixats contradictòriament, sempre que no 
suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el 
seu conjunt excedeix del 3 % del pressupost primitiu del mateix. I en aquest cas, 
l’import d’aquests nous preus fixats contradictòriament és inferior al 3 % del 
pressupost primitiu del contracte. 

 
3. L’article 158.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
estableix que els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es 
consideren incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte. 

 
4. La clàusula 36.2 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’any 2020 estableix que quan per retard en el començament de 
l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient de contractació, 
suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra raó d’interès 
públic degudament justificada es produeixi un desajust entre les anualitats 
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les necessitats 
reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació haurà d’acordar el reajustament 
d’anualitats pertinent. 

 
5. La present proposta es justifica en les circumstàncies excepcionals, derivades de la 

crisi sanitària provocada pel Coronavirus i a l’empara del Reial decret 463/2020, de 
14 de març (BOE 15.3.2020), pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves 
successives pròrrogues. 
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6. El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
fer front a l’impacte econòmic social del Covid-19, entre les quals cal destacar les 
contingudes a l’article 34.3 relatiu a les mesures en matèria de contractació pública, 
modificat pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, (BOE 6.5.2020), pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 

 
7. Article 208.1 LCSP, amb caràcter supletori. 
 
8. Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats 

relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què existeixi risc de 
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat. 

 
9. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1 i 7 e) 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 (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE RAÓ de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de 
l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 1 (Ajuntaments de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà) 
adjudicades a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), formalitzada el 12 
de maig de 2020, on s’acorda que les obres es reprendran en aquesta mateixa data. 
 
Segon.- DECLARAR l’aixecament de la suspensió temporal total de les obres del 
contracte esmentat i la represa de la seva execució, amb efectes des del 12 de maig 
de 2020, i REAJUSTAR el termini d’execució de les obres, fixant com a termini màxim 
per a la seva finalització el 13 de febrer de 2021.  
 
Tercer-. AJUSTAR COMPTABLEMENT l’import de la despesa aprova i disposada 
inicialment en aquesta contractació per adequar-la al nou termini d’execució de les 
obres esmentades, de conformitat el detall següent: 
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 Exercici Núm. operació 
comptable 

Import  Aplicació 
pressupostària 

1r. 2020 2003900293 -1.000 €/D G/90100/1721B/65000 
2n. 2020 - -1.000 €/A G/90100/1721B/65000 
3r. 2021 - 1.000 €/A 

 

G/90100/1721B/65000 
4t. 2021 - 1.000 €/D G/90100/1721B/65000 

 
Quart-. APROVAR l’acta de preus contradictoris número 1 corresponent a l’execució 
de les obres de referència del Projecte de Balenyà, de conformitat amb l’informe emès 
pel director facultatiu i el responsable del contracte per part de la Diputació de 
Barcelona, de data 13 de maig de 2020. 
 
Cinquè-. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador 
de Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de 
la suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 2, per a l'execució 
de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la 
reducció d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
formalitzat amb l'empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU, 
(B25426867) (Exp. núm. 2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA 
SLU (NIF B25426867), pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 2: Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt 

Import € (IVA exclòs) IVA 21 % (€) Total import € (IVA inclòs) 
463.058,65 € 97.242,32 € 560.300,97 € 

 
2. El contracte corresponent al lot 2 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 

una vigència de 8 mesos a comptar des del 16 de desembre de 2019, data en què 
es van iniciar les obres esmentades. 
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3. Per Decret núm. 9475 del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 2 a l’empresa SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP 
(NIF F55246516), que va designar com a coordinador de seguretat i salut a 
l’enginyer tècnic industrial Carlos Carrillo Romero. 

 
4. Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus Covid-

2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució de determinats contractes pot 
haver esdevingut impossible com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats, així com a conseqüència de 
la voluntat d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per a la salut 
dels propis treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 
5. El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 2 va 

sol·licitar la suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en 
l’expedient, manifestant els motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir 
impossible. 

 
6. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3743 de la 

Presidència i ratificat per acord núm. 196 de la Junta de Govern, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió total d’aquest contracte, amb efectes des de 14 de març 
i fins a la finalització de la causa que va originar que l’execució del contracte fos 
impossible. 

 
7. L’11 de maig de 2020 l’empresa contractista, la direcció facultativa, el coordinador 

de seguretat i salut i el responsable del contracte per part de la Diputació de 
Barcelona han signat l’acta d’aixecament de la suspensió temporal total de les 
obres esmentades, on s’acorda que es reprendran en aquesta mateixa data, en 
haver finalitzat la causa que va originar la suspensió de l’execució. 

 
8. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, resulta procedent aixecar la 

suspensió temporal total de les obres de referència amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020 i, tenint en compte que el termini d’execució finalitzava el 15 d’agost de 
2020 i que les obres es van suspendre amb efectes des del 14 de març de 2020, 
resulta procedent reajustar el termini d’execució en 57 dies, fixant com a termini 
màxim per a la seva finalització l’11 d’octubre de 2020. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la DT 1ª de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
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2. La present proposta es justifica en les circumstàncies excepcionals, derivades de la 
crisi sanitària provocada pel Coronavirus i a l’empara del Reial decret 463/2020, de 
14 de març (BOE 15.3.2020), pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves 
successives pròrrogues. 

 
3. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l’impacte econòmic social del Covid-19, entre les quals cal destacar les 
contingudes a l’article 34.3 relatiu a les mesures en matèria de contractació pública, 
modificat pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, (BOE 6.5.2020), pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 

 
4. Article 208.1 LCSP, amb caràcter supletori. 
 
5. Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats 

relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què existeixi risc de 
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat. 

 
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1 i 7 e) 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 (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 
 

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

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE RAÓ de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de 
l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt) adjudicades a 
l’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU l NIF (B25426867), 
formalitzada l’11 de maig de 2020, on s’acorda que les obres es reprendran en 
aquesta mateixa data. 
 
Segon.- DECLARAR l’aixecament de la suspensió temporal total de les obres del 
contracte esmentat i la represa de la seva execució, amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020, i REAJUSTAR el termini d’execució de les obres, fixant com a termini màxim 
per a la seva finalització l’11 de d’octubre de 2020.  
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Tercer-. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de 
la suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 3, per a l'execució 
de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la 
reducció d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
formalitzat amb l'empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) (Exp. núm. 
2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), 
pels lots i imports següents, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 3: Ajuntaments de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i l’Ametlla del 

Vallès 

Import € (IVA exclòs) IVA 21 % (€) Total import € (IVA 
inclòs) 

508.555,25 € 106.796,60 € 615.351,85 € 
 
2. El contracte corresponent al lot 3 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 

una vigència d’11 mesos, a comptar des del 18 de desembre de 2019, data en què 
es van iniciar les obres esmentades. 

 
3. Per Decret núm. 9475 del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 

Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 3 al professional Aleix Rifà i Beltran, que va subcontractar a 
l’empresa TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLPU amb NIF 
B62440110 per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut 
executant aquests treballs l’arquitecte tècnic Jesús Fernández Antolín. 

 
4. Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus Covid-

2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució de determinats contractes pot 
haver esdevingut impossible com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats, així com a conseqüència de 
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la voluntat d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per a la salut 
dels propis treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 
5. El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 3 va 

sol·licitar la suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en 
l’expedient, manifestant els motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir 
impossible. 

 
6. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3741 de la 

Presidència i ratificat per acord núm. 195 de la Junta de Govern, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió total d’aquest contracte, amb efectes des de 14 de març 
i fins a la finalització de la causa que va originar que l’execució del contracte fos 
impossible. 

 
7. L’11 de maig de 2020 l’empresa contractista, la direcció facultativa, el coordinador 

de seguretat i salut i el responsable del contracte per part de la Diputació de 
Barcelona han signat l’acta d’aixecament de la suspensió temporal total de les 
obres esmentades, on s’acorda que es reprendran en aquesta mateixa data, en 
haver finalitzat la causa que va originar la suspensió de l’execució. 

 
8. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, resulta procedent aixecar la 

suspensió temporal total de les obres de referència amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020 i, tenint en compte que el termini d’execució finalitzava el 17 de novembre 
de 2020 i que les obres es van suspendre amb efectes des del 14 de març de 2020, 
resulta procedent reajustar el termini d’execució en 57 dies, fixant com a termini 
màxim per a la seva finalització el 13 de gener de 2021. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la DT 1ª de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 
2. La present proposta es justifica en les circumstàncies excepcionals, derivades de la 

crisi sanitària provocada pel Coronavirus i a l’empara del Reial decret 463/2020, de 
14 de març (BOE 15.3.2020), pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves 
successives pròrrogues. 

 
3. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l’impacte econòmic social del Covid-19, entre les quals cal destacar les 
contingudes a l’article 34.3 relatiu a les mesures en matèria de contractació pública, 
modificat pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, (BOE 6.5.2020), pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 
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4. Article 208.1 LCSP, amb caràcter supletori. 
 
5. Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats 

relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què existeixi risc de 
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat. 

 
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1 i 7 e) 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 (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE RAÓ de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de 
l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 3 (Ajuntaments de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i 
l’Ametlla del Vallès) adjudicades a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), 
formalitzada l’11 de maig de 2020, on s’acorda que les obres es reprendran en 
aquesta mateixa data. 
 
Segon.- DECLARAR l’aixecament de la suspensió temporal total de les obres del 
contracte esmentat i la represa de la seva execució, amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020, i REAJUSTAR el termini d’execució de les obres, fixant com a termini màxim 
per a la seva finalització el 13 de gener de 2021.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de 
la suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 4, per a l'execució 
de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la 
reducció d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
formalitzat amb l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, 
(A08112716). (Exp. núm. 2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SA (NIF A08112716), pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 4: Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca 

Import € (IVA exclòs) IVA 21 % (€) Total import € (IVA 
inclòs) 

357.040,07 € 74.978,41 € 432.018,48 € 
 
2. El contracte corresponent al lot 4 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 

una vigència de 8 mesos a comptar des del 18 de de desembre de 2019, data en 
què es van iniciar les obres esmentades. 

 
3. Per decret del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 

Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar l’encàrrec de 
la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de l’esmentat lot 4 a 
l’empresa SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP (NIF F55246516), 
que va designar com a coordinador de seguretat i salut a l’enginyer tècnic industrial 
Carlos Carrillo Romero. 

 
4. Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus Covid-

2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució de determinats contractes pot 
haver esdevingut impossible com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats, així com a conseqüència de 
la voluntat d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per a la salut 
dels propis treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 
5. El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 4 va 

sol·licitar la suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en 
l’expedient, manifestant els motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir 
impossible. 

 
6. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3740 de la 

Presidència i ratificat per acord núm.197 de la Junta de Govern, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió total d’aquest contracte, amb efectes des de 14 de març 
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i fins a la finalització de la causa que va originar que l’execució del contracte fos 
impossible. 

 
7. L’11 de maig de 2020 l’empresa contractista, la direcció de l’obra, el coordinador de 

seguretat i salut i el responsable del contracte per part de la Diputació de Barcelona 
han signat l’acta d’aixecament de la suspensió temporal total de les obres 
esmentades, on s’acorda que es reprendran en aquesta mateixa data, en haver 
finalitzat la causa que va originar la suspensió de l’execució. 

 
8. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, resulta procedent aixecar la 

suspensió temporal total de les obres de referència amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020 i, tenint en compte que el termini d’execució finalitzava el 17 d’agost de 
2020 i que les obres es van suspendre amb efectes des del 14 de març de 2020, 
resulta procedent reajustar el termini d’execució en 57 dies, fixant com a termini 
màxim per a la seva finalització el 13 d’octubre de 2020. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la DT 1ª de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 
2. La present proposta es justifica en les circumstàncies excepcionals, derivades de la 

crisi sanitària provocada pel Coronavirus i a l’empara del Reial decret 463/2020, de 
14 de març (BOE 15.3.2020), pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves 
successives pròrrogues. 

 
3. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l’impacte econòmic social del Covid-19, entre les quals cal destacar les 
contingudes a l’article 34.3 relatiu a les mesures en matèria de contractació pública, 
modificat pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, (BOE 6.5.2020), pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 

 
4. Article 208.1 LCSP, amb caràcter supletori. 
 
5. Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats 

relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què existeixi risc de 
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat. 

 
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1 i 7 e) 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 
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la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE RAÓ de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de 
l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 4 (Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant 
Martí Sarroca) adjudicades a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA 
(NIF A08112716), formalitzada l’11 de maig de 2020, on s’acorda que les obres es 
reprendran en aquesta mateixa data. 
 
Segon.- DECLARAR l’aixecament de la suspensió temporal total de les obres del 
contracte esmentat i la represa de la seva execució, amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020, i REAJUSTAR el termini d’execució de les obres, fixant com a termini màxim 
per a la seva finalització el 13 de d’octubre de 2020.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de 
la suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 5, per a l'execució 
de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la 
reducció d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
formalitzat empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) (Exp. núm. 
2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), 
pels lots i imports següents, d’acord amb la seva oferta: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 

LOT 5: Ajuntaments de Navàs i Sant Fruitós de Bages 

Import € (IVA exclòs) IVA 21 % (€) Total import €  
(IVA inclòs) 

403.997,67 €  84.839,51 €  488.837,18€ 
 
2. El contracte corresponent al lot 5 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 

una vigència de 7 mesos, a comptar des del 20 de desembre de 2019, data en què 
es van iniciar les obres esmentades. 

 
3. Per Decret núm. 9475 del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 

Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 5 a l’empresa CLUSELLS I ROCA ENGINYERS SL (NIF B62837000), 
que va designar com a coordinador de seguretat i salut a l’enginyer tècnic industrial 
Joel Clusells i Roca. 

 
4. Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus Covid-

2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució de determinats contractes pot 
haver esdevingut impossible com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats, així com a conseqüència de 
la voluntat d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per a la salut 
dels propis treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 
5. El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 5 va 

sol·licitar la suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en 
l’expedient, manifestant els motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir 
impossible. 

 
6. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3741 de la 

Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 195, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió total d’aquest contracte, amb efectes des de 14 de març 
i fins a la finalització de la causa que va originar que l’execució del contracte fos 
impossible. 

 
7. El 18 de maig de 2020 l’empresa contractista, la direcció de l’obra, el coordinador 

de seguretat i salut i el responsable del contracte per part de la Diputació de 
Barcelona han signat l’acta d’aixecament de la suspensió temporal total de les 
obres esmentades, on s’acorda que es reprendran en aquesta mateixa data, en 
haver finalitzat la causa que va originar la suspensió de l’execució. 

 
8. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, resulta procedent aixecar la 

suspensió temporal total de les obres de referència amb efectes des del 18 de maig 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

de 2020 i, tenint en compte que el termini d’execució finalitzava el 19 de juliol de 
2020 i que les obres es van suspendre amb efectes des del 14 de març de 2020, 
resulta procedent reajustar el termini d’execució en 64 dies, fixant com a termini 
màxim per a la seva finalització el 21 de setembre de 2020. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la DT 1ª de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 
2. La present proposta es justifica en les circumstàncies excepcionals, derivades de la 

crisi sanitària provocada pel Coronavirus i a l’empara del Reial decret 463/2020, de 
14 de març (BOE 15.3.2020), pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves 
successives pròrrogues. 

 
3. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l’impacte econòmic social del Covid-19, entre les quals cal destacar les 
contingudes a l’article 34.3 relatiu a les mesures en matèria de contractació pública, 
modificat pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, (BOE 6.5.2020), pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 

 
4. Article 208.1 LCSP, amb caràcter supletori. 
 
5. Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats 

relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què existeixi risc de 
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat. 

 
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1 i 7 e) 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 (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE RAÓ de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de 
l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
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FEDER, corresponent al lot 5 (Ajuntaments de Navàs i Sant Fruitós de Bages) 
adjudicades a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), formalitzada el 18 
de maig de 2020, on s’acorda que les obres es reprendran en aquesta mateixa data. 
 
Segon.- DECLARAR l’aixecament de la suspensió temporal total de les obres del 
contracte esmentat i la represa de la seva execució, amb efectes des del 18 de maig 
de 2020, i REAJUSTAR el termini d’execució de les obres, fixant com a termini màxim 
per a la seva finalització el 21 de setembre de 2020.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de 
la suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 6, per a l'execució 
de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la 
reducció d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
formalitzat amb l'empresa VISON SOLAR SL, (B64431422) (Exp. núm. 
2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa VISION SOLAR SL, amb el NIF 
B64431422, pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 6: Ajuntaments d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor 

Import € (IVA exclòs) IVA 21 % (€) Total import € (IVA 
inclòs) 

444.000 € 93.240 € 537.240 € 
 
2. El contracte corresponent al lot 6 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 

una vigència de 8 mesos a comptar des del 24 de de desembre de 2019, data en 
què es van iniciar les obres esmentades. 

 
3. Per decret del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 

Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar l’encàrrec de 
la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de l’esmentat lot 6 a 
l’empresa CLUSELLS I ROCA ENGINYERS SL (NIF B62837000), que va designar 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

com a coordinador de seguretat i salut a l’enginyer tècnic industrial Joel Clusells i 
Roca. 

 
4. Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus Covid-

2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució de determinats contractes pot 
haver esdevingut impossible com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats, així com a conseqüència de 
la voluntat d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per a la salut 
dels propis treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 
5. El 25 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 6 va 

sol·licitar la suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en 
l’expedient, manifestant els motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir 
impossible. 

 
6. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3744 de la 

Presidència i ratificat per acord núm. 198 de la Junta de Govern, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió total d’aquest contracte, amb efectes des de 14 de març 
i fins a la finalització de la causa que va originar que l’execució del contracte fos 
impossible. 

 
7. L’11 de maig de 2020 l’empresa contractista, la direcció facultativa, el coordinador 

de seguretat i salut i el responsable del contracte en representació de la Diputació 
de Barcelona han signat l’acta d’aixecament de la suspensió temporal total de les 
obres esmentades, on s’acorda que es reprendran en aquesta mateixa data, en 
haver finalitzat la causa que va originar la suspensió de l’execució. 

 
8. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, resulta procedent aixecar la 

suspensió temporal total de les obres de referència amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020 i, tenint en compte que el termini d’execució finalitzava el 23 d’agost de 
2020 i que les obres es van suspendre amb efectes des del 14 de març de 2020, 
resulta procedent reajustar el termini d’execució en 57 dies, fixant com a termini 
màxim per a la seva finalització el 19 d’octubre de 2020. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la DT 1ª de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 
2. La present proposta es justifica en les circumstàncies excepcionals, derivades de la 

crisi sanitària provocada pel Coronavirus i a l’empara del Reial decret 463/2020, de 
14 de març (BOE 15.3.2020), pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves 
successives pròrrogues. 
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3. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic social del Covid-19, entre les quals cal destacar les 
contingudes a l’article 34.3 relatiu a les mesures en matèria de contractació pública, 
modificat pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, (BOE 6.5.2020), pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 

 
4. Article 208.1 LCSP, amb caràcter supletori. 
 
5. Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats 

relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què existeixi risc de 
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat. 

 
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1 i 7 e) 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 (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE RAÓ de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de 
l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 6 (Ajuntaments Argentona i Sant Pere de Vilamajor) 
adjudicades a l’empresa VISION SOLAR SL (NIF B64431422), formalitzada l’11 de 
maig de 2020, on s’acorda que les obres es reprendran en aquesta mateixa data. 
 
Segon.- DECLARAR l’aixecament de la suspensió temporal total de les obres del 
contracte esmentat i la represa de la seva execució, amb efectes des de l’11 de maig 
de 2020, i REAJUSTAR el termini d’execució de les obres, fixant com a termini màxim 
per a la seva finalització el 19 de d’octubre de 2020.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per a 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, mitjançant 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació 
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per l’aplicació de més d’un criteri de valoració (Exp. núm. 2020/0003363).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Servei de Suport de Programes Socials ha promogut l’expedient de contractació 

consistent en la Prestació del Servei Local de Teleassistència per a municipis de la 
província de Barcelona menors de 300.000 habitants, d’acord amb el plec de 
prescripcions tècniques (PPT). 

 
El Servei Local de Teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que 
proporciona suport personal per continuar vivint amb seguretat en l’entorn habitual a 
persones que poden estar en risc per factors d’edat, de solitud, fragilitat, 
discapacitat i/o dependència. 

 
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de 62.848.800,00 €, IVA inclòs, per un període de 3 
anys, desglossat d’acord amb el següent detall: 

 
 2021 2022 2023 

Pressupost IVA 
exclòs 19.945.384,62 € 20.143.846,15 € 20.342.307,69 € 

4 % IVA 797.815,38 € 805.753,85 € 813.692,31 € 
Pressupost IVA 

inclòs 20.743.200,00 € 20.949.600,00 € 21.156.000,00 € 

 
Aquest es un pressupost màxim que s’ha estimat a partir de l’aplicació dels 
aspectes que es detallen a continuació. 
 
El Servei Local de Teleassistència que es pretén contractar consta de dos tipologies 
de servei, que són iguals des del punt de vista tècnic i tecnològic, però que es 
diferencien per la intensitat en la prestació: 

 
- Teleassistència avançada d’intensitat moderada. 

 
Aquesta modalitat comporta un nivell de suport bàsic quant a prestacions i 
tecnologia complementària, com ara la periodicitat dels contactes telefònics, 
cobertura d’unitats mòbils i dispositius adaptats per persones amb dificultats a la 
parla i/o a l’oïda o amb dificultats de mobilitat en cas de necessitat. Representa 
actualment un 48 % de les persones usuàries del servei i correspon al nivell de 
suport bàsic descrit al punt 3.1 del PPT. 
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- Teleassistència avançada d’intensitat alta. 
 

A banda de les prestacions anteriors, aquesta modalitat comporta 
addicionalment nivells superiors de prestacions i tecnologia complementària, 
com ara un major nombre de contactes telefònics i visites domiciliàries 
periòdiques, a més de i dispositius perifèrics (detectors de fum/foc, gas, monòxid 
de carboni, mobilitat/passivitat, caigudes o teleassistència mòbil). Representa 
actualment un 52 % de les persones usuàries del servei i correspon als nivells de 
suport mitjà, alt i molt alt descrits al punt 3.1 del PPT. 

 
El servei de teleassistència, en qualsevol de les seves dues modalitats, es pot rebre 
com a titular o com a cotitular.  
 
La persona titular és la que reuneix tots els requisits per ser usuària. En el domicili 
solament podrà haver un/a titular del servei. 
 
La persona cotitular del servei és la que conviu amb la titular del servei i que alhora 
reuneix els requisits per ser-ne usuària. En un domicili podrà haver més d’una 
persona cotitular del servei.  
 
En un domicili sempre hi haurà una tecnologia bàsica (terminal i unitat de control 
remot) i d’altra complementària (dispositius de seguretat i teleassistència adaptada), 
si s’escau, que serà assignada en funció de les necessitats i que pot ser associada 
a la persona o al domicili, per la qual cosa es comparteix entre titular i cotitular.  
 
En aquest sentit, la distribució estimada durant la vigència del contracte de les 
persones usuàries del Servei Local de Teleassistència segons la tipologia de servei 
i tipologies de persona usuària són les següents: 

 
  Tipologies de persones 

usuàries 
 

  Titular Cotitular  
 

Tipologies de 
servei 

Teleassistència 
avançada d’intensitat 
moderada 

41 % 7 % 48 % 

Teleassistència 
avançada d’intensitat 
alta 

44 % 8 % 52 % 

  85 % 15 % 100 % 
 

El pressupost del contracte s’ha fixat en termes de preus unitaris, basats en les 
dues modalitats de teleassistència avançada descrites anteriorment, tenint en 
compte el seu cost i el nombre estimat de serveis de teleassistència a prestar 
durant la vigència del contracte, en funció de la demanda d’edicions anteriors del 
programa i de les perspectives de creixement en el territori a mig i llarg termini. 
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Els preus unitaris dels serveis en cotitularitat seran exactament la meitat del preu 
unitari dels serveis en titularitat. Els licitadors només hauran de presentar oferta pel 
preu dels serveis dels titulars, quedant fixats automàticament els preus del cotitulars 
en un 50 % del preu ofert. 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

 Import preu 
unitari 
màxim 

mensual 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
(4 %) 

Total import 
preu unitari 

màxim 
mensual 

(IVA inclòs) 
Teleassistència avançada 
d’intensitat moderada 15,38 € 0,62 € 16,00 € 

Teleassistència avançada 
d’intensitat alta 20,19 € 0,81 € 21,00 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus 
unitaris i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 

2. El Servei de Suport de Programes Socials ha redactat l’Acte d’inici, la Memòria i el 
PPTP, i el Servei de Contractació el PCAP que ha de regir la contractació de 
referència. 

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

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

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

harmonitzada, és susceptible de recurs especial en matèria de contractació i es 
durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP. 

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

requereix l’informe preceptiu de la Secretaria. 
 
3. Aquesta contractació es fonamenta en les bases per a la gestió i el 

desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència per als anys 2021-
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2024” que s’aprovaran en la mateixa sessió de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en què s’aprovi aquest expedient de contractació. 

 
4. La despesa de 62.848.800,00 €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, es 

farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents de la Diputació 
de Barcelona: 

 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 20.743.200,00€ 60103 23101 22791 
2022 20.949.600,00€ 60103 23101 22791 
2023 21.156.000,00€ 60103 23101 22791 

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

 
5. La competència per aprovar aquest acord correspon al Ple, que delega a favor de la 

Junta de Govern l’aprovació de l’expedient, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.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 16 de desembre (publicada en el 
BOPB de 19 de desembre de 2019). 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR i DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació de 
l'expedient de contractació promogut pel Servei de Suport de Programes Socials, 
consistent en la Prestació del Servei Local de Teleassistència per a municipis de la 
província de Barcelona menors de 300.000 habitants. 
 
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, 
es fixa en la quantitat de 62.848.800,00 €, IVA inclòs, per un període de 3 anys, 
desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

 2021 2022 2023 
Pressupost IVA exclòs 19.945.384,62 € 20.143.846,15 € 20.342.307,69 € 

4 % IVA 797.815,38 € 805.753,85 € 813.692,31 € 
Pressupost IVA inclòs 20.743.200,00 € 20.949.600,00 € 21.156.000,00 € 
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El pressupost del contracte s’ha fixat en termes de preus unitaris, basats en les dues 
modalitats de teleassistència avançada descrites a la part expositiva, tenint en compte 
el seu cost i el nombre estimat de serveis de teleassistència a prestar durant la 
vigència del contracte, en funció de la demanda d’edicions anteriors del programa i de 
les perspectives de creixement en el territori a mig i llarg termini. 
 
Els preus unitaris dels serveis en cotitularitat seran exactament la meitat del preu 
unitari dels serveis en titularitat. Els licitadors només hauran de presentar oferta pel 
preu dels serveis dels titulars, quedant fixats automàticament els preus del cotitulars 
en un 50 % del preu ofert. 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

 Import preu 
unitari màxim 

mensual 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
(4 %) 

Total import 
preu unitari 

màxim mensual 
(IVA inclòs) 

 
Teleassistència avançada 
d’intensitat moderada 

15,38 € 0,62 € 16,00 € 

 
Teleassistència avançada 
d’intensitat alta 

20,19 € 0,81 € 21,00 € 

 
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació 
harmonitzada, de forma ordinària, és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació i per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP.  
 
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de 62.848.800,00 €, IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries de 
la Diputació de Barcelona següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 20.743.200,00€ 60103 23101 22791 
2022 20.949.600,00€ 60103 23101 22791 
2023 21.156.000,00€ 60103 23101 22791 
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I es sotmet a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en el corresponent pressupost.”  
 
Documents vinculats 
 
Plec de clàusules o condicions(8dba574f4852bf3a2201) 
Perfil Signatari  Data signatura  
Responsable directiu Servei  Carles Manel Barnés Garcia (SIG) 03/06/2020, 20:55 
Promotor  
 
Plec de clàusules o condicions(7389babebc9d7f080b1f) 
Perfil Signatari  Data signatura  
CPISR-1 C  Yolanda Maria Moragues Casabon 03/06/2020, 19:02 
  
Demana la paraula el diputat senyor Fornés, del Grup En Comú Guanyem, qui diu: 
Per la nostra part, en aquest punt, considerem que falten algunes consideracions a la 
licitació. Per tant, entenem que no podem fer esmenes al punt, però sí que demanem 
que es tinguin en consideració per a altres licitacions que puguin sortir a la Diputació 
de Barcelona: com pot ser un salari de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte que aquest òrgan de contractació pot incloure, al sí del 
contracte públic, la consideració de les retribucions salarials de les persones 
destinades a l’execució del contracte. I valorar, entre altres criteris selectius, que sigui 
una millor proposició l’oferta més alta de l’empresa licitadora, la retribució salarial del 
personal que ha d’executar el contracte i en relació amb els conceptes salarials bàsics, 
fixats en el conveni que es consideri de referència, tenint en compte categories 
professionals uniformes. A més, aquesta oferta s’ha de formular desagregada per sexe 
i per categoria professional.  
 
Continua la seva intervenció dient: Aquesta mesura social que nosaltres considerem 
important és que es valorin, sobretot, els drets de les treballadores i, en aquest cas, de 
retribucions, no suposa una intromissió en la negociació col·lectiva. No s’imposa a 
l’empresa, tampoc, l’obligació de pagar uns salaris determinats. Valora l’empresa que, 
voluntàriament, retribueixi millor el personal que ha d’executar el contracte que es 
licita, i el que redunda necessàriament en la seva millor execució.  
 
També considerem, diu, que és important: la subcontractació amb empreses 
d’economia social; el pagament del preu a les empreses subcontractades; el 
manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte i, també, la 
igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones LGTBI, i el compliment de 
les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial. Són 
mesures que entenem que no poden ser esmenes, per ara, però sí que es tinguin en 
compte perquè puguin sortir en properes licitacions específiques en els plecs.  
 
La presidenta accidental, la senyora Fortuny, respon dient: Gràcies diputat, prenem 
nota, que quedin en acta les vostres consideracions.  
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S’incorpora a la sessió el diputat senyor Garcia Albiol (PP). 
 
Servei de Programació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 152.991,16 €, a l’Ajuntament d’Igualada, per a 
finançar l’actuació local “Projectes arranjament voravies de diversos carrers”, al 
0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/9175).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Igualada, va presentar en data 25 de maig de 2020 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Projecte arranjament voravies de diversos carrers” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.4.2015). 

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 4.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

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

Ens local:  Ajuntament de Igualada 
Actuació:  “Projecte arranjament voravies 

de diversos carrers” 
Import crèdit:  152.991,16 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,25 % 
Interessos implícits estimats  1.892,00EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 21/2020 
* d’acord amb la Resolució de 07.05.2020 (BOE. núm. 128, de 08.05.2020) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta-dos mil nou-cents 
noranta-un euros amb setze cèntims (152.991,16 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 47.008,84 €, a l’Ajuntament d’Igualada, per a 
finançar l’actuació local “Modificació de l’aparcament nord de l’Av. Mestre 
Muntaner”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/9176).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Igualada, va presentar en data 25 de maig de 2020 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Modificació de l’aparcament nord de l’av. Mestre 
Muntaner” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.4.2015). 

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 4.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Igualada 
Actuació:  “Modificació de l’aparcament 

nord de l’av. Mestre Muntaner” 
Import crèdit:  47.008,84 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,25 % 
Interessos implícits estimats  581,35 EUR 
Anualitats:  10 
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Referència: 

 
22/2020 

* d’acord amb la Resolució de 07.05.2020 (BOE. núm. 128, de 08.05.2020) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi 
de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les 
comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-set mil vuit euros amb 
vuitanta-quatre cèntims (47.008,84 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.711,48 €, a l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, per a finançar l’actuació local “Actualització del sistema informàtic de 
software, hardware i servidor”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0008943).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta va presentar en data 20 de maig de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Actualització del sistema informàtic de 
software, hardware i servidor”, la qual compleix els requisits establerts, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.4.2015). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 4.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
Actuació:  “Actualització del sistema informàtic de  

software, hardware i servidor” 
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Import crèdit:  20.711,48 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,07 % 
Interessos implícits estimats  -36,31 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 19/2020 
* d’acord amb la Resolució de 07.05.2020 (BOE. núm. 128, de 08.05.2020) de la Dirección General del 
Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del 
Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint mil set-cents onze euros amb 
quaranta-vuit cèntims (20.711,48 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 74.504,34 €, a l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, per a finançar l’actuació local “Adquisició de l’immoble situat a l’Avda. 
Maresme 33”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0008944).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta va presentar en data 20 de maig de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de l’immoble situat a l’Avda. 
Maresme 33” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La disposició addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 

l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
modificada pel RD 465/2020, de 17 de març, preveu la suspensió general dels 
terminis dels procediments administratius i estableix que aquesta admet 
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excepcions, entre d’altres, quan motivadament s’acordi la continuació dels 
procediments, no només en els supòsits estretament vinculats a l’estat d’alarma, 
sinó també quan siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per 
al funcionament bàsic dels serveis.  

 
En aquest sentit, en tant que el programa de la Caixa de Crèdit és un instrument de 
cooperació econòmica que permet als ajuntaments que ho sol·liciten finançar sense 
cost els seus projectes i inversions per al funcionament dels serveis municipals que 
reverteixen directament en benefici de llur població, es considera que compleix els 
requisits necessaris d’interès públic que permet fer excepció de la suspensió 
general de terminis prevista a l’esmentada disposició addicional 3a i, per tant, 
resulta indispensable acordar la continuació del procediment per al seu atorgament. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.4.2015). 

 
3. L’apartat primer de la Resolució de 4.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 
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6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
7. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. ACORDAR la continuació del procediment administratiu de la concessió del 
crèdit sol·licitat en el marc de la Caixa de Crèdit, fent excepció a l’aplicació de la 
suspensió general dels terminis dels procediments administratius prevista a la DA 3a 
de RD 463/2020, de 14 de març, modificada pel RD 465/2020, per no causar un 
perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis municipals, d’acord amb els motius 
que consten a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
Actuació:  “Adquisició de l’immoble situat a l’Avda. 

Maresme 33” 
Import crèdit:  74.504,34 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,25 % 
Interessos implícits estimats  921,37EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 20/2020 
* d’acord amb la Resolució de 07.05.2020 (BOE. núm. 128, de 08.05.2020) de la Dirección General del 
Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del 
Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-quatre mil cinc-cents 
quatre euros amb trenta-quatre cèntims (74.504,34 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Quart. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.” 
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14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, per a finançar l’actuació local “Transformació antic ajuntament en Casal 
d’Entitats i Jutjat de Pau”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0009330).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, va presentar en data 28 de maig de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Transformació antic ajuntament en 
Casal d'entitats i Jutjat Pau” la qual compleix els requisits establerts, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.4.2015). 

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 4.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
Actuació:  “Transformació antic ajuntament en 

Casal d'entitats i Jutjat Pau” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,25 % 
Interessos implícits estimats  2.473,35 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 23/2020 
* d’acord amb la Resolució de 07.05.2020 (BOE. núm. 128, de 08.05.2020) de la Dirección General del 
Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 52.405,76 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0007925).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 21/04/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 891.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 891.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 1,050 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 891.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 52.405,76 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La disposició addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 

l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
modificada pel RD 465/2020, de 17 de març, preveu la suspensió general dels 
terminis dels procediments administratius i estableix que aquesta admet 
excepcions, entre d’altres, quan motivadament s’acordi la continuació dels 
procediments, no només en els supòsits estretament vinculats a l’estat d’alarma, 
sinó també quan siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per 
al funcionament bàsic dels serveis.  

 
En aquest sentit, en tant que el Programa de Crèdit Local és un instrument de 
cooperació econòmica que permet als ajuntaments que ho sol·liciten finançar amb 
un cost inferior al de mercat els seus projectes i inversions per al funcionament 
dels serveis municipals que reverteixen directament en benefici de llur població, es 
considera que compleix els requisits necessaris d’interès públic que permet fer 
excepció de la suspensió general de terminis prevista a l’esmentada disposició 
addicional 3a i, per tant, resulta indispensable acordar la continuació del 
procediment per al seu atorgament. 

 
2. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

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

 
3. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre 

de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 
6081 de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
4. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren 
el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de 
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desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 
30 de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
6. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de 

la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 

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

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

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

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

 
9. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
10. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. ACORDAR la continuació del procediment administratiu de la concessió de la 
subvenció en el marc del Programa de Crèdit Local, fent excepció a l’aplicació de la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

suspensió general dels terminis dels procediments administratius prevista a la DA 3a 
de RD 463/2020, de 14 de març, modificada pel RD 465/2020, per no causar un 
perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis municipals, d’acord amb els motius 
que consten a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 52.405,76 euros a 
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 21/04/2020. 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Quart. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Cinquè. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS).” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 44.943,60 €, a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008362).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
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capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor presentà en data 05/05/2020 una sol·licitud 

d'un préstec d’1.112.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.112.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 1,05 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
764.128,71 euros amb una subvenció d’import de 44.943,60 euros. 

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

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

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la 

fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima 
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 

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

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

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

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

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 44.943,60 euros a 
l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
05/05/2020. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 35.904,93 €, a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008632).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
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capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet presentà en data 12/05/2020 una 

sol·licitud d'un préstec de 610.453,79 euros amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 610.453,79 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 1,050 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
610.453,79 euros amb una subvenció d’import de 35.904,93 euros. 

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

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

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la 

fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima 
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 

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

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

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

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

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 35.904,93 euros a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
12/05/2020. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 28.422,51 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008378).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
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capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Vilanova del Vallès presentà en data 05/05/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 590.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 590.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,860 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 590.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 28.422,51 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La disposició addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 

l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
modificada pel RD 465/2020, de 17 de març, preveu la suspensió general dels 
terminis dels procediments administratius i estableix que aquesta admet 
excepcions, entre d’altres, quan motivadament s’acordi la continuació dels 
procediments, no només en els supòsits estretament vinculats a l’estat d’alarma, 
sinó també quan siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per 
al funcionament bàsic dels serveis.  

 
En aquest sentit, en tant que el Programa de Crèdit Local és un instrument de 
cooperació econòmica que permet als ajuntaments que ho sol·liciten finançar amb 
un cost inferior al de mercat els seus projectes i inversions per al funcionament 
dels serveis municipals que reverteixen directament en benefici de llur població, es 
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considera que compleix els requisits necessaris d’interès públic que permet fer 
excepció de la suspensió general de terminis prevista a l’esmentada disposició 
addicional 3a i, per tant, resulta indispensable acordar la continuació del 
procediment per al seu atorgament. 

 
2. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

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

 
3. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre 

de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 
6081 de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
4. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren 
el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 
30 de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
6. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de 

la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 

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

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

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

de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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9. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
10. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. ACORDAR la continuació del procediment administratiu de la concessió de la 
subvenció en el marc del Programa de Crèdit Local, fent excepció a l’aplicació de la 
suspensió general dels terminis dels procediments administratius prevista a la DA 3a 
de RD 463/2020, de 14 de març, modificada pel RD 465/2020, per no causar un 
perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis municipals, d’acord amb els motius 
que consten a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 28.422,51 euros a 
l'Ajuntament de Vilanova del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 05/05/2020. 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Quart. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Cinquè. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS).” 
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Tresoreria 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efectes, 
de manera excepcional per a l’exercici 2020, el preu públic corresponent a la 
quota anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la Gerència de 
Serveis de Turisme (Exp. núm. 2019/15868).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona té establert un preu públic corresponent la quota anual pels 
serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la Gerència de serveis de Turisme. 
 
Arran de la situació de pandèmia de la COVID-19 i l’obligat confinament imposat per 
contenir la seva propagació, la Gerència de Serveis de Turisme ha vist reduïda la seva 
activitat a conseqüència de les diferents anul·lacions de fires i accions de promoció, fet 
que comporta que les accions específiques adreçades al posicionament de les 
marques turístiques i la presentació de la destinació en els mercats emissors i, 
aquelles accions específiques per posicionar els productes en aquells segments de 
mercat oportuns, i accions comercials (workshops, viatges de familiarització, acords 
amb operadors...) hagin quedat de moment, reduïdes.  
 
Davant d’aquesta situació, atenent, a més, que hi ha hagut un estalvi en la despesa 
pressupostària de l’Oficina de Promoció Turística per a l’any 2020 com a conseqüència 
de la reducció de les activitats que havia de desplegar el Cercle de Turisme, i també, 
per una altra banda, amb l’objectiu de col·laborar en la recuperació econòmica de les 
empreses que en formen part, la Gerència ha elaborat una proposta per deixar sense 
efectes, de manera excepcional per a l’exercici 2020, el preu públic esmentat. 
 
En la proposta rebuda es fa referència al càlcul dels costos previstos dels serveis a 
prestar pel Cercle de Turisme en 2020 (751.623,06 €) en relació amb els ingressos 
inicialment previstos per l’aplicació del preu públic (36.000,00 €), que ara no es 
percebran, raó per la qual no s’assolirà la cobertura esperada del 4,79 %. 
 
En la mateixa proposta, però, es fa constar que la Gerència disposa de la consignació 
adequada i suficient en les aplicacions pressupostàries que gestiona per fer front a la 
totalitat de les despeses derivades de les activitats del Cercle de Turisme, sense 
necessitat de disposar d’aquests ingressos. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 41 i 148 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), confereixen a les 
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diputacions la potestat per a establir preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de la seva competència com a una possibilitat, i no pas com a 
una obligació, essent possible, per tant, prestar-los de forma gratuïta. 
 
L’article 26.2 la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, estableix que la 
proposta de fixació o modificació de preus públics ha d’anar acompanyada d’una 
memòria econòmica-financera en la que s’ha de justificar l’import que es proposi, així 
com el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
D’acord amb la informació facilitada per la Gerència, es disposa de la consignació 
adequada i suficient en les aplicacions pressupostàries que gestiona per fer front a la 
totalitat de les despeses derivades de les activitats del Cercle de Turisme en l’exercici 
2020, sense necessitat de disposar d’aquests ingressos. 
 
En relació amb allò previst a la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seves successives pròrrogues, la 
tramitació del present dictamen es justifica en la circumstància que, de no tramitar-se, 
s’ocasionaria un perjudici per a la protecció de l’interès general i en el funcionament 
bàsic dels serveis prestats per la corporació. 
 
D’acord amb l’apartat 2.3.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 per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, l’òrgan competent per a l’establiment o la modificació de preus 
públics, és la Junta de Govern, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, segons que es disposa en l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa, el 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és 
competent per formular la present proposta.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Exceptuar la tramitació del present dictamen de la suspensió general dels 
procediments administratius prevista a la disposició addicional 3a del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, en considerar que de no tramitar-se s’ocasionaria un 
perjudici per a la protecció de l’interès general i en el funcionament bàsic dels serveis 
prestats per la corporació. 
 
Segon.- Deixar sense efectes, de manera excepcional per a l’exercici 2020, el preu 
públic corresponent a la quota anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per 
la Gerència de Serveis de Turisme. 
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Tercer.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al 
curs acadèmic 2020-2021, de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/9213).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 19 de maig 
de 2020, ha aprovat el Dictamen amb número 25/2020, del que s’acompanya còpia, en 
què s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’establiment i fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2020-2021 de l’Institut del Teatre. 
 
Segons que es recull en la memòria economicofinancera elaborada a l’efecte, 
considerant que el “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 2020/2021 té 
tres itineraris, el preu públic que es proposa, per alumne/a, és de 1.750,00 € per a 
l’itinerari de Teatre i Educació i per a l’itinerari de Moviment, i un preu públic de 
1.500,00 € per a l’itinerari de Projectes pedagògics i escènics. 
 
El curs està estructurat en mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la possibilitat de 
matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, proposant un preu per 
crèdit de 70,00 € per a l'itinerari de Teatre i Educació i per a l’itinerari de Moviment, i 
un preu per crèdit de 75,00 € per a l’itinerari de Projectes pedagògics i escènics. 
 
Per raons econòmiques i organitzatives la realització del curs resta condicionada a 
l’obtenció d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import 
mínim de 74.000,00 €, amb què s’assoliria una cobertura financera del 37,35 % dels 
costos totals, estimats en 198.105,66 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
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L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria economicofinancera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
La proposta de l’Institut del Teatre s’acompanya de la referida memòria on es deixa 
constància què concorren raons culturals i d’interès públic que justifiquen l’establiment 
de preus públics deficitaris i que existeix consignació pressupostària adequada i 
suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, com s’exigeix en l’article 44.2 del TRLRHL. 
 
D’acord amb l’apartat 2.3.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 per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, l’òrgan competent per a l’establiment o la modificació de preus 
públics, és la Junta de Govern, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, segons que es disposa en l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa, el 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és 
competent per formular la present proposta.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’establiment dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i 
Educació” per al curs acadèmic 2020-2021 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la 
proposta prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
ordinària de data 19 de maig de 2020. 
 
Segon.- FIXAR l’import dels referits preus públics com segueix: 
 
Itinerari de Teatre i Educació 
- preu per curs: MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (1.750,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA EUROS (70,00 €) 
Itinerari de Moviment 
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- preu per curs: MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (1.750,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA EUROS (70,00 €) 
 
Itinerari de Projectes pedagògics i escènics 
- preu per curs: MIL CINC CENTS EUROS (1.500,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA-CINC EUROS (75,00 €). 
 
Tercer.- DETERMINAR que els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat 
anterior són d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació dels preus públics del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” 
per al curs acadèmic 2020-2021, de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/9213).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 19 de maig 
de 2020, ha aprovat el dictamen amb número 26/2020, del que s’acompanya còpia, en 
què s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’establiment i fixació dels preus públics del “Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social” per al curs acadèmic 2020-2021 de l’Institut del Teatre. 
 
Segons el que es recull en la memòria econòmica-financera elaborada a l’efecte, el 
preu públic que es proposa és de 1.350,00 € per alumne/a. 
 
Per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs resta condicionada a 
l’obtenció d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import 
mínim de 28.350,00 €, amb què s’assoliria una cobertura financera del 89,73 % dels 
costos totals, estimats en 31.594,26 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
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atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica-financera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
La proposta de l’Institut del Teatre s’acompanya de la referida memòria on es deixa 
constància de què concorren raons culturals i d’interès públic que justifiquen 
l’establiment d’un preu públic deficitari i que existeix consignació pressupostària 
adequada i suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els 
ingressos provinents dels preus públics fixats, com s’exigeix en l’article 44.2 del 
TRLRHL. 
 
D’acord amb l’apartat 2.3.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 per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, l’òrgan competent per a l’establiment o la modificació de preus 
públics és la Junta de Govern, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, segons que es disposa en l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa, el 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és 
competent per formular la present proposta.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’establiment dels preus públics del “Postgrau en Arts Escèniques 
i Acció Social” per al curs acadèmic 2020-2021 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la 
proposta prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
ordinària de data 19 de maig de 2020. 
 
Segon.- FIXAR l’import del referit preu públic en MIL TRES-CENTS CINQUANTA 
EUROS (1.350,00 €) per alumne/a. 
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Tercer.- DETERMINAR que el preu públic de què s’ha fet esment en l’apartat anterior 
és d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Ruiz Novella (PSC-CP). 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de Govern, 
de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de l’expedient 
de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Granollers (Lot 1) adjudicat a l’empresa “Agustí y Masoliver, SA” 
(Exp. núm. 2015-3938).- 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. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 1227, de 

31 de març de 2016, s’adjudicà del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams 
de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Granollers (Lot 1), a 
l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER, SA, per una despesa màxima pluriennal, 
formulada en termes de preus unitaris, de cinc milions cinc-cents vuitanta-set 
mil vuit-cents cinquanta-set euros amb seixanta cèntims (5.587.857,60 €), IVA 
inclòs, d’acord amb els preus unitaris oferts i amb un termini de vigència de 4 anys, 
prorrogable. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 140, de 

12 de març de 2020, s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes 
des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del LOT 1 del contracte 
esmentat. 

 
3. D’acord amb l’apartat segon de la part resolutiva de l’acord núm. 140/20, s’autoritzà 

la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació d’1.396.964,40 EUR, 21 % 
IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries amb el següent 
desglòs: 
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 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2020 931.309,60 EUR 50100 45300 21000 
Exercici 2021 465.654,80 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 
 

4. Davant el ritme d’execució dels treballs, es fa necessari ajustar l’import de la 
pròrroga aprovada, en el sentit d’incrementar l’import previst per a l’any 2020, ja que 
es preveu executar més treballs, sense superar en cap cas l’import màxim anual 
aprovat per a aquest Lot 1, que resulta d’una quantitat d’1.396.964,40 EUR, IVA 
inclòs. És per això que es proposa ajustar comptablement la despesa aprovada 
inicialment per l’acord núm. 140/20, de 12 de març de 2020, de conformitat amb el 
detall següent: 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 191.147,77 EUR 50100 45300 21000 
2021 -191.147,77 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) ), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. És d’aplicació la DA vuitena del RD Llei17/2020, de 5 de maig, que modifica 

l’apartat quart de la DA tercera del RD Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual 
s’acorda l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació, en tramitar-se el present expedient per mitjans electrònics. 

 
3. És d’aplicació la base 36.2 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 

2020, pel que fa referència a l’ajustament d’anualitats. 
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4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l'apartat 3.1.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, de 16 de desembre de 
2019, publicada en el BOPB el 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. AJUSTAR comptablement la despesa aprovada per acord 140/20 de Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga 
per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, 
del contracte del servei “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Granollers (Lot 1)”, adjudicat a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER, 
SA, en base als raonaments efectuats a la part expositiva d’aquest acord, de 
conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 191.147,77 EUR 50100 45300 21000 
2021 -191.147,77 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pre pressupost de l’exercici 
2021.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de Govern, 
de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de l’expedient 
de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Vic (Lot 2) adjudicat a l’empresa Pasquina, SA (Exp. núm. 2015-
3938).- 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. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 1227, de 

31 de març de 2016, s’adjudicà del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
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manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams 
de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Vic (Lot 2), a l’empresa 
PASQUINA, SA, per una despesa màxima pluriennal, formulada en termes de 
preus unitaris, de quatre milions trenta-un mil tres-cents seixanta-vuit euros 
amb vint cèntims (4.031.368,20 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris 
oferts, i amb un termini de vigència de 4 anys, prorrogable. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 138, de 

12 de març de 2020, s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes 
des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del Lot 2 del contracte 
esmentat. 

 
3. D’acord amb l’apartat segon de la part resolutiva de l’acord núm. 138/20, s’autoritzà 

la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació d’1.007.842,05 EUR, 21 % 
IVA inclòs, i que anirà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries amb 
el següent desglòs: 

 
 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2020 671.894,70 EUR 50100 45300 21000 
Exercici 2021 335.947,35 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
4. Davant el ritme d’execució dels treballs, es fa necessari ajustar l’import de la 

pròrroga aprovada, en el sentit d’incrementar l’import previst per a l’any 2020, ja que 
es preveu executar més treballs, sense superar en cap cas l’import màxim anual 
aprovat per a aquest Lot 2, que resulta d’una quantitat d’1.007.842,05 EUR, IVA 
inclòs. És per això que es proposa ajustar comptablement la despesa aprovada 
inicialment per l’acord núm. 138/20, de 12 de març de 2020, de conformitat amb el 
detall següent: 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 116.305,13 EUR 50100 45300 21000 
2021 -116.305,13 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) ), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. És d’aplicació la DA vuitena del RD Llei17/2020, de 5 de maig, que modifica 

l’apartat quart de la DA tercera del RD Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual 
s’acorda l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació, en tramitar-se el present expedient per mitjans electrònics. 

 
3. És d’aplicació la base 36.2 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 

2020, pel que fa referència a l’ajustament d’anualitats. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.1.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, de 16 de desembre de 
2019, publicada en el BOPB el 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. AJUSTAR comptablement la despesa aprovada per acord 138/20 de Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga 
per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, 
del contracte del servei “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Vic (Lot 2)”, adjudicat a l’empresa PASQUINA, SA, en base als 
raonaments efectuats a la part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb el detall 
següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 116.305,13 EUR 50100 45300 21000 
2021 -116.305,13 EUR 50100 45300 21000 
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Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2021.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de Govern, 
de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de l’expedient 
de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Berga (Lot 3) adjudicat a l’empresa Graves i Excavacions 
Castellot, SA (Exp. núm. 2015-3938).- 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. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 1227, de 

31 de març de 2016, s’adjudicà del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams 
de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Berga (Lot 3), a l’empresa 
GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, per una despesa màxima pluriennal, 
formulada en termes de preus unitaris, de quatre milions tres-cents trenta-dos 
mil tres-cents setanta-set euros amb dotze cèntims (4.332.377,12 €), IVA inclòs, 
d’acord amb els preus unitaris oferts, i amb un termini de vigència de 4 anys, 
prorrogable. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 139, de 

12 de març de 2020, s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes 
des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del Lot 3 del contracte 
esmentat. 

 
3. D’acord amb l’apartat segon de la part resolutiva de l’acord núm. 139/20, s’autoritzà 

la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació d’1.083,094,28 EUR, 21 % 
IVA inclòs, i que anirà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries amb 
el següent desglòs: 

 
 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2020 722.062,85 EUR 50100 45300 21000 
Exercici 2021 361.031,43 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2021 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

4. Davant el ritme d’execució dels treballs, es fa necessari ajustar l’import de la 
pròrroga aprovada, en el sentit d’incrementar l’import previst per a l’any 2020, ja que 
es preveu executar més treballs, sense superar en cap cas l’import màxim anual 
aprovat per a aquest Lot 3, que resulta d’una quantitat d’1.083.094,28 EUR, IVA 
inclòs. És per això que es proposa ajustar comptablement la despesa aprovada 
inicialment per l’acord núm. 139/20, de 12 de març de 2020, de conformitat amb el 
detall següent: 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 132.846,95 EUR 50100 45300 21000 
2021 -132.846,95 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. És d’aplicació la DA vuitena del RD Llei 17/2020, de 5 de maig, que modifica 

l’apartat quart de la DA tercera del RD Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual 
s’acorda l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació, en tramitar-se el present expedient per mitjans electrònics. 

 
3. És d’aplicació la base 36.2 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 

2020, pel que fa referència a l’ajustament d’anualitats. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de 16 de desembre de 
2019, publicada en el BOPB el 19 de desembre de 2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. AJUSTAR comptablement la despesa aprovada per acord 139/20 de Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga 
per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, 
del contracte del servei “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Berga (Lot 3)”, adjudicat a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA, en base als raonaments efectuats a la part expositiva d’aquest 
acord, de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 132.846,95 EUR 50100 45300 21000 
2021 -132.846,95 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2021.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de Govern, 
de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de l’expedient 
de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Vilafranca (Lot 4) adjudicat a l’empresa “Construcciones y 
Explanaciones Gras, SA” (Exp. núm. 2015-3938).- 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. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 1227, de 

31 de març de 2016, s’adjudicà del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams 
de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Vilafranca (Lot 4), a 
l’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA, per una despesa 
màxima pluriennal, formulada en termes de preus unitaris, de quatre milions 
quaranta-tres mil cinc-cents quatre euros amb vint-i-quatre cèntims 
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(4.043.504,24 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris oferts i amb un termini 
de vigència de 4 anys, prorrogable. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 143, de 

12 de març de 2020, s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes 
des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del Lot 4 del contracte 
esmentat. 

 
3. D’acord amb l’apartat segon de la part resolutiva de l’acord núm. 143/20, s’autoritzà 

la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació d’1.010,876,06 EUR, 21 % 
IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries amb el següent 
desglòs: 

 
 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2020 673.917,36 EUR 50100 45300 21000 
Exercici 2021 336.958,70 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
4. Davant el ritme d’execució dels treballs, es fa necessari ajustar l’import de la 

pròrroga aprovada, en el sentit d’incrementar l’import previst per a l’any 2020, ja que 
es preveu executar més treballs, sense superar en cap cas l’import màxim anual 
aprovat per a aquest Lot 4, que resulta d’una quantitat d’1.010.876,06 EUR, IVA 
inclòs. És per això que es proposa ajustar comptablement la despesa aprovada 
inicialment per l’acord núm. 143/20, de 12 de març de 2020, de conformitat amb el 
detall següent: 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 122.851,54 EUR 50100 45300 21000 
2021 -122.851,54 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
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normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. És d’aplicació la DA vuitena del RD Llei17/2020, de 5 de maig, que modifica 

l’apartat quart de la DA tercera del RD Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual 
s’acorda l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació, en tramitar-se el present expedient per mitjans electrònics. 

 
3. És d’aplicació la base 36.2 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 

2020, pel que fa referència a l’ajustament d’anualitats. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.1.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, de 16 de desembre de 
2019, publicada en el BOPB el 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. AJUSTAR comptablement la despesa aprovada per acord 143/20 de Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga 
per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, 
del contracte del servei “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Vilafranca (Lot 4)”, adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS, SA, en base als raonaments efectuats a la part expositiva 
d’aquest acord, de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 122.851,54 EUR 50100 45300 21000 
2021 -122.851,54 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2021.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de Govern, 
de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de l’expedient 
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de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Martorell (Lot 5) adjudicat a l’empresa Construccions Deumal, 
SA (Exp. núm. 2015-3938).- 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. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 1227, de 

31 de març de 2016, s’adjudicà del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams 
de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Martorell (Lot 5), a 
l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per una despesa màxima pluriennal, 
formulada en termes de preus unitaris, de quatre milions sis-cents vint mil cent 
vuitanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (4.620.182,96 €), IVA inclòs, 
d’acord amb els preus unitaris oferts i amb un termini de vigència de 4 anys, 
prorrogable. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 142, de 

12 de març de 2020, s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes 
des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del Lot 5 del contracte 
esmentat. 

 
3. D’acord amb l’apartat segon de la part resolutiva de l’acord núm. 142/20, s’autoritzà 

la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació d'1.155.045,74 EUR, 21 % 
IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries amb el següent 
desglòs: 

 
 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2020 770.030,49 EUR 50100 45300 21000 
Exercici 2021 385.015,25 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
4. Davant el ritme d’execució dels treballs, es fa necessari ajustar l’import de la 

pròrroga aprovada, en el sentit d’incrementar l’import previst per a l’any 2020, ja que 
es preveu executar més treballs, sense superar en cap cas l’import màxim anual 
aprovat per a aquest Lot 5, que resulta d’una quantitat d'1.155.045,74 EUR, IVA 
inclòs. És per això que es proposa ajustar comptablement la despesa aprovada 
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inicialment per l’acord núm. 142/20, de 12 de març de 2020, de conformitat amb el 
detall següent: 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 141.821,37 EUR 50100 45300 21000 
2021 -141.821,37 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. És d’aplicació la DA vuitena del RD Llei 17/2020, de 5 de maig, que modifica 

l’apartat quart de la DA tercera del RD Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual 
s’acorda l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació, en tramitar-se el present expedient per mitjans electrònics. 

 
3. És d’aplicació la base 36.2 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 

2020, pel que fa referència a l’ajustament d’anualitats. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.1.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, de 16 de desembre de 
2019, publicada en el BOPB el 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. AJUSTAR comptablement la despesa aprovada per acord 142/20 de Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, 
del contracte del servei “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Martorell (Lot 5)”, adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA, en base als raonaments efectuats a la part expositiva d’aquest acord, 
de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 141.821,37 EUR 50100 45300 21000 
2021 -141.821,37 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2021.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de Govern, 
de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de l’expedient 
de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA2’S” de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Manresa (Lot 6) adjudicat a l’empresa “Excavaciones Caceres, 
SL” (Exp. núm. 2015-3938).- 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. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 1227, de 

31 de març de 2016, s’adjudicà del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams 
de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Manresa (Lot 6), a 
l’empresa EXCAVACIONES CACERES, SL, per una despesa màxima pluriennal, 
formulada en termes de preus unitaris, de quatre milions cinc-cents dinou mil 
cinc-cents setanta-sis euros amb vuitanta cèntims (4.519.576,80 €), IVA inclòs, 
d’acord amb els preus unitaris oferts i amb un termini de vigència de 4 anys, 
prorrogable. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 141, de 

12 de març de 2020, s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes 
des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del Lot 6 del contracte 
esmentat. 
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3. D’acord amb l’apartat segon de la part resolutiva de l’acord núm. 141/20, s’autoritzà 
la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació d’1.129.864,20 EUR, 21 % 
IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries amb el següent 
desglòs: 

 
 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2020 753.262,80 EUR 50100 45300 21000 
Exercici 2021 376.631,40 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
4. Davant el ritme d’execució dels treballs, es fa necessari ajustar l’import de la 

pròrroga aprovada, en el sentit d’incrementar l’import previst per a l’any 2020, ja que 
es preveu executar més treballs, sense superar en cap cas l’import màxim anual 
aprovat per a aquest Lot 6, que resulta d’una quantitat d’1.129.864,20 EUR, IVA 
inclòs. És per això que es proposa ajustar comptablement la despesa aprovada 
inicialment per l’acord núm. 141/20, de 12 de març de 2020, de conformitat amb el 
detall següent: 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 137.962,14 EUR 50100 45300 21000 
2021 -137.962,14 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 
2021. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.  La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) ), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. És d’aplicació la DA vuitena del RD Llei17/2020, de 5 de maig, que modifica 

l’apartat quart de la DA tercera del RD Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual 
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s’acorda l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació, en tramitar-se el present expedient per mitjans electrònics. 

 
3. És d’aplicació la base 36.2 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 

2020, pel que fa referència a l’ajustament d’anualitats. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.1.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, de 16 de desembre de 
2019, publicada en el BOPB el 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. AJUSTAR comptablement la despesa aprovada per acord 141/20 de Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà l’atorgament d’una pròrroga 
per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, 
del contracte del servei “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Manresa (Lot 6)”, adjudicat a l’empresa EXCAVACIONES 
CACERES, SL, en base als raonaments efectuats a la part expositiva d’aquest acord, 
de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2020 137.962,14 EUR 50100 45300 21000 
2021 -137.962,14 EUR 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2021.” 
 
Pren la paraula el diputat senyor Fornés, del Grup En Comú Guanyem i diu: Va en 
relació amb els punts 22, 23, 24, 25, 26 i 27, per tots, perquè sí que és cert que ens 
agradaria que ens aclarissin, no sé si ara tindrem la resposta però sinó que ens la 
puguin enviar per escrit, el motiu de la relació de l’any vinent, el 2021, que hi haurà 
una reducció en el punt 22 d’un 25 % del pressupost per aquest decret, i de la resta 
d’un 33 %. 
 
El president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, senyor Pons 
(JUNTS), diu: Més que res és perquè aquest exercici és sencer, el 2020, i en canvi el 
2021 serà només una part, perquè surt una nova contractació Quan es van fer les 
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semiintegrals no es va establir sinó que es va posar que cada any ens gastaríem el 
mateix. En el fons, no és ben bé el mateix, perquè com que l’any que ve ha de sortir, al 
març, la nova contractació ens gastarem menys diners i era per ajustar-lo al 
normalment executat. A la carpeta tens els dictàmens i ho expliquen molt bé. El que 
fem és un ajust comptable perquè aquest any sencer és tot l’any, i a més a més, el 
manteniment sí que es farà. En canvi, l’any que ve no el farem sencer, perquè l’any 
que ve hem de tornar a treure el concurs i s’ha ajustat. El dictamen ho explica amb 
cadascun i més o menys el perquè, que és un ajust. No es contracta res de nou.  
 
Finalitza la seva intervenció oferint al diputat Fornés la possibilitat d’explicar-li de forma 
més detallada el tema. 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació 
d’ofici de l’error material, detectat en l’acord número 183, adoptat per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de 30 d’abril de 2020, pel que fa al nom de l’actuació 
de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, en relació amb el procediment de 
concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, en règim 
de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0005979).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 d’abril de 2020, 

va aprovar l’acord (reg. núm. 183) en relació amb el procediment de concessió, 
desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, del Servei d’Urbanisme 
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en règim de 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020. 

 
2. En data 14 de maig de 2020 el Servei d’Urbanisme emet el següent informe:  
 

“ 
INFORME DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL 
INFORME D’INSTRUCCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2020 
RECURS: “ESTRATÈGIES I INSTRUMENTS URBANÍSTICA PER A URBANITZACIONS 
AMB DÈFICITS” 
 
En relació amb el contingut de l’“Informe d’Instrucció de les sol·licituds dels recursos tècnics 
i materials en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020”, de data 27 
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de març de 2020, corresponent al recurs “Estratègies i instruments urbanístics per a 
urbanitzacions amb dèficits”. 
 
El referit Informe d’instrucció recull la valoració de les sol·licituds formulades pels ens locals 
en el recurs esmentat, i va ser validat per l’òrgan col·legiat de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats constituït en data 3 d’abril de 2020.  
 
Posteriorment, en data 30 d’abril de 2020, la Junta de Govern de la corporació va aprovar el 
Dictamen de resolució del procediment de concessió, desestimació i desistiment de 
diferents recursos del Servei d’Urbanisme, entre d’altres, del recurs abans esmentat. 
Notificant-se als ens locals, a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) en data 8 de 
maig de 2020. 
 
Recentment, s’ha detectat una errada material en el contingut de l’Informe d’Instrucció 
abans esmentat, consistent en la denominació errònia d’una de les actuacions de l’Annex I 
(sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos), en haver-se 
ressenyat el nom de la sol·licitud originària, en comptes del nou nom formulat per l’ens local 
en l’esmena presentada en data 12 de març de 2020: 
 
Ens local: Monistrol de Calders 
Codi PMT: 2040005372  
Nom erroni: Redacció de la modificació puntual de planejament general vigent a 

l’àmbit de la urbanització Masia del Solà 
Nom correcte: Directrius de desenvolupament urbanístic de la urbanització Mas d’en 

Solà 
 
Atès que la denominació correcta de l’actuació es considera rellevant per la seva correcta 
formalització i posterior execució, i que l’errada de l’Informe d’Instrucció s’ha traslladat al 
Dictamen aprovat en Junta de Govern, i també en la posterior notificació als ens locals, es 
considera necessari procedir a la seva subsanació o esmena.” 
 

3. D’acord amb l’esmentat informe procedeix rectificar l’error detectat en l’acord segon 
de la part resolutiva de l’esmentat dictamen:  

 
On diu:  
 

a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
(...) 

  
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
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         Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 
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de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 

Redacció de la 
modificació 
puntual de 

planejament 
general vigent a 

l'àmbit de la 
urbanització Masia 

del Solà 

2040005372 20/Y/283644 17.545,00 18 27 3 20 68 

 
(...) 

 
Ha de dir:  
 

a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
(...) 
  
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 

         Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 
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de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 

Directrius de 
desenvolupament 

urbanístic de la 
urbanització Mas 

d’en Solà 

2040005372 20/Y/283644 17.545,00 18 27 3 20 68 

 
(...) 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que “Les administracions públiques 
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els error materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.” 

 
2. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediments de 

les administracions públiques de Catalunya, disposa que “La competència per a 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que les ha dictat”.  
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3. L’aprovació del present acord de rectificació té la mateixa justificació que l’acord 
d’aprovació inicial ja que es considera justificada la tramitació d’aquestes 
sol·licituds, tot i la suspensió automàtica dels terminis per la tramitació dels 
procediments administratius, acordada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, 
que modifica la DA 3ª del RD 463/2020, de 14 de març, per evitar perjudicis als 
interessos i drets dels ajuntaments beneficiaris dels ajuts i indirectament a la 
ciutadania, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi 
un perjudici rellevant per a l’adequada administració dels ajuntaments afectats, a 
més de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats i, en 
conseqüència, per a l’interès públic. Així mateix, l’aprovació de l’acord aprovat en 
data 30 d’abril de 2020, ja proposava en l’apartat primer de la part resolutiva, 
l’excepció de la suspensió, la qual cosa no es reitera en la present proposta per no 
resultar reiteratiu. 

 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 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. RECTIFICAR d’ofici l’error material detectat en l’acord número 183 de 30 
d’abril de 2020, codi 20/Y/283644 pel que fa al nom de l’actuació de l’Ajuntament 
de Monistrol de Calders, en relació amb el procediment de concessió, 
desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, del Servei 
d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020, en el sentit que tot s’indica: 
 
En el punt segon de la part resolutiva:  
 

On diu:  
 

a)Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
(...) 
  
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
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         Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
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planejament 
general vigent a 
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del Solà 

2040005372 20/Y/283644 17.545,00 18 27 3 20 68 

(...) 
 

Ha de dir:  
 
a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
(...) 
  
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 

         Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 
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d’en Solà 

2040005372 20/Y/283644 17.545,00 18 27 3 20 68 

 
(...) 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Monistrol de Calders.  
 
Tercer. PUBLICAR el present acord de rectificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2018, en la línia d’instal·lació de calderes de biomassa en l’àmbit 
del Parc Natural del Montseny a la senyora TPP (Exp. núm. 2017/11401).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
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d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets  
 
Per acord de Junta de Govern de data 10 de desembre de 2017 es va aprovar la 
convocatòria d’atorgament de subvencions a les explotacions forestals, empreses 
agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i entitats culturals, per activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 19 de juliol de 2018, 
es va aprovar la resolució d’atorgament de subvencions, d’acord amb la proposta 
formulada per l’òrgan col·legiat. 
 
Entre les subvencions atorgades es va concedir una subvenció en la línia de 
instal·lació de calderes de biomassa a la Sra. Teresa Parera Pascual per import de 
3.271,80 euros.  
 
Atès que la justificació de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu simplificat amb 
aportació de justificants de despesa va ser presentada dins la data de termini 
establerta en les bases específiques de la convocatòria i posteriorment va ser 
requerida la beneficiària de la subvenció l’empresa beneficiària de la subvenció per a 
que esmenés l’annex B del compte justificatiu presentat, per defectes en la seva 
presentació. 
 
Atès que l’informe de certificació de les activitats subvencionades va ser posterior a la 
data de 17 de desembre, últim dia per tramitar els reconeixements d’obligacions dins 
dels terminis establerts a les instruccions de tancament de l’exercici pressupostari 
2019, i no es va poder realitzar el tràmit de reconeixement d’obligació. 
 
D’acord amb la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona de 2020, es podrà imputar a càrrec de despeses del pressupost de l’exercici 
corrent, obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzat en anys anteriors. 
 
Vist l’annex 4 de instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària 
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originaria per aprovar la despesa. 
 
Atès que respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total 
de TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(3.271,80 €), existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent, així com també 
existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se 
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realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat a dret indicat en els 
paràgrafs anteriors. 
 
Procedeix, per tant, proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(3.271,80 €), i autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50402/71230/77000 del vigent pressupost de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 30 d’octubre de 2019, número 12108 sobre instruccions per al 
tancament de l’exercici pressupostari 2019.  
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament 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 
(BOPB 19.12.2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la subvenció atorgada per import de 
TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (3.271,80 
€), a favor de la Sra. Teresa Parera Pascual, amb NIF XXX0667XX, en base als 
arguments adduïts en la part expositiva de la resolució. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per la quantitat de TRES MIL DOS-
CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (3.271,80 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/77000 de l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al beneficiari pel seu coneixement i efectes.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Bancària “La Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a la província de 
Barcelona, signat el 14 de maig de 2018, amb efectes de 15 de maig de 2020 
(Exp. núm. 2018/0000212).- 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 
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1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la sessió 

ordinària de data 8 de febrer de 2018, el dictamen d’aprovació del conveni de 
col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa”, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a la província 
de Barcelona.  

 
2. D’acord amb el pacte vuitè del conveni de referència, relatiu a la Comissió de 

Seguiment, aquesta tindrà com a funcions, entre d’altres, la de revisar els aspectes 
operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, introduint-hi les 
correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament. 

 
3. Un cop reunida, en data 6 d’abril de 2020, la Comissió de seguiment, prevista al 

pacte vuitè del conveni, es procedeix a valorar l’estat d’execució de les actuacions 
objecte del conveni. 

 
4. En el pacte dotzè del conveni de col·laboració, relatiu a la durada del conveni, 

s’estableix que el conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les 
parts, pel temps mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions 
programades en el mateix. L’import de les actuacions pendents d’execució total o 
parcial, i que per això es sol·licita la pròrroga del conveni signat l’any 2018, és de 
196.050,00 €. 

 
5. A la reunió de la Comissió de seguiment i d’acord amb el pacte dotzè del conveni 

de referència, es va decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni 
esmentat que finalitza el proper 14 de maig de 2020. El termini de pròrroga 
s’estableix del 15 de maig de 2020 a l’1 de desembre de 2020, degut a les 
excepcionals circumstàncies provocades per la pandèmia del virus COVID-19, i en 
concret, degut a les determinacions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, en què el Govern de l’Estat espanyol declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i a les seves pròrrogues.  

 
6. L’acord de pròrroga del conveni s’estableix mitjançant la present addenda al 

conveni de col·laboració, signat el 14 de maig de 2018, en què es determina que la 
vigència de l’addenda esmentada finalitzarà l’1 de desembre de 2020.  

 
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Bancària “la Caixa”, ambdues parts consideren que existeix un interès recíproc per 
continuar col·laborant conjuntament en l’establiment de les condicions per a la 
cooperació en el desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, 
promoció, conservació i millora dels espais naturals de la Província de Barcelona. 
 
Fonaments de dret  
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Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c 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 que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53, que regulen els 
convenis, i 140, que regula els principis de les relacions interadministratives, de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com els articles 108 al 
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que regulen, respectivament, els convenis de 
col·laboració, i els convenis amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. 
 
Vist el punt 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 de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 
data 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
Mitjançant Reial decret 463/2020 de 14 de març de 2020 i de les seves pròrrogues, es 
va declarar l'estat d'alarma i es van acordar entre altres mesures la suspensió dels 
terminis administratius. La dita suspensió compta amb diverses excepcions entre les 
quals es destaca, als efectes d’aquest acte administratiu, la tramitació dels 
procediments en que l’òrgan competent acordi, mitjançant resolució motivada, les 
mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus 
en els drets i interessos de l’interessat en el procediment i sempre que aquest 
manifesti la seva conformitat amb la no suspensió del procediment o quan l’interessat 
manifesti la seva conformitat amb que no es suspengui el termini.  
 
En aquest sentit es creu que resulta indispensable tramitar la present addenda de 
pròrroga al conveni de referència perquè així ho han manifestat les dues parts 
representants de les entitats signants del conveni de l’any 2018 en la reunió de la 
Comissió de seguiment, per videoconferència, que va tenir lloc el 6 d’abril de 2020, per 
la qual es va signar l’acta corresponent en data 22 d’abril de 2020.  
 
En conseqüència, i degut a la conformitat de les dues parts per a tramitar la pròrroga 
del conveni de referència i poder dur a terme l’execució dels projectes encara 
pendents, es creu convenient tirar endavant la seva tramitació. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ACORDAR l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit 
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària “La Caixa”, per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura 
verda a la província de Barcelona, signat el 14 de maig de 2018, com a excepció de la 
suspensió determinada per la Circular de la Secretaria General de 8.4.2020 (BOPB 
15.4.2020), sobre la suspensió dels procediments administratius en la Diputació de 
Barcelona durant l’estat d’alarma, i per tant, es disposa la incoació, tramitació i 
resolució del procediment administratiu, ja que, cas contrari, es causaria un perjudici 
greu en els drets i interessos de l’interessat en el procediment i sempre que aquest 
manifesti la seva conformitat amb que no es suspengui el procediment o el termini, 
d’acord amb els motius que consten en la part expositiva del present acord.  
 
Segon. APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Bancària “La Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions 
de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a la província de Barcelona, 
signat el 14 de maig de 2018, amb efectes de 15 de maig de 2020, mitjançant la 
subscripció de la següent addenda, que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 
ALS ESPAIS NATURALS GESTIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I PER A 
L’ESTABLIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA A LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
l’II·lm. Sr. Josep Tarín i Canales, i facultat d’acord amb 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 16 
de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), assistit pel 
secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de data 13 de març de 2020 (BOPB de 16.03.2020). 
 
I de l’altra banda, la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, “LA CAIXA”, representada en aquest acte pel seu Director Corporatiu de 
Recerca i Estratègia, el Sr. Àngel Font Vidal, entitat amb CIF G-58899998 i domicili Palma 
de Mallorca, Plaça Weyler núm. 3, 07001. 
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II. ANTECEDENTS  
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la sessió 

ordinària de data 8 de febrer de 2018, el dictamen d’aprovació del conveni de 
col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions 
de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a la província de Barcelona.  

 
2. D’acord amb el pacte vuitè del conveni de referència, relatiu a la Comissió de Seguiment, 

aquesta tindrà com a funcions, entre d’altres, la de revisar els aspectes operatius de les 
actuacions incloses en el programa de treball, introduint-hi les correccions que es 
considerin necessàries per al bon funcionament. 

 
3. Un cop reunida, en data 6 d’abril de 2020, la Comissió de seguiment, prevista al pacte 

vuitè del conveni, es procedeix a valorar l’estat d’execució de les actuacions objecte del 
conveni. 

 
4. En el pacte dotzè del conveni de col·laboració, relatiu a la durada del conveni, s’estableix 

que el conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel temps 
mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el mateix.  

 
5. A la reunió de la Comissió de Seguiment i d’acord amb el pacte dotzè del conveni de 

referència, es va decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni esmentat que 
finalitza el proper 14 de maig de 2020. El termini de pròrroga s’estableix del 15 de maig 
de 2020 a l’1 de desembre de 2020, degut a les excepcionals circumstàncies provocades 
per la pandèmia del virus COVID-19, i en concret, degut a les determinacions establertes en 
el Reial decret 463/2020, de 14 de març, en que el Govern de l’Estat Espanyol declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i 
a les seves pròrrogues.  

 
6. L’acord de pròrroga del conveni s’estableix mitjançant la present addenda al conveni de 

col·laboració, signat el 14 de maig de 2018, en què es determina que la vigència de 
l’addenda esmentada finalitzarà l’1 de desembre de 2020.  

 
7. La present minuta d’addenda al conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx. 
 
8. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 

 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquesta addenda és establir la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit 
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació bancària “La Caixa”, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a la província de 
Barcelona, signat el 14 de maig de 2018. 
 
Segon. Vigència 
 
La vigència de l’addenda serà del 15 de maig de 2020 a l’1 de desembre de 2020. 
 
Tercer. Altres pactes 
 
En tot allò no previst expressament en aquesta addenda serà d'aplicació el contingut del 
conveni de col·laboració signat el 14 de maig de 2018. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda”. 

 
Tercer. NOTIFICAR a la Fundació Bancària “la Caixa” el present acord, pel seu 
coneixement i als efectes escaients.” 
 
Intervé el diputat senyor Fornés, del Grup En Comú Guanyem, i diu: No vull 
preguntar a tots els punts però sí que hi ha alguns dubtes o algunes reflexions que 
volem compartir. I en aquest cas, com En Comú Guanyem, en aquest punt, demanem 
que en cap cas es continuï amb aquest conveni un cop finalitzi aquesta pròrroga que 
s’aprova. Creiem que els i les professionals de la Diputació de Barcelona són les 
millors professionals que podrien fer aquesta tasca que s’ha conveniat amb la 
Fundació bancària de la Caixa. En el cas que no es pogués fer de manera directa pels 
propis professionals de la Diputació, s’hauria d’explorar la possibilitat de donar 
continuïtat a un contracte amb d’altres entitats més especialitzades i que, per tant, es 
trobin amb millors condicions per executar els estudis i programes, en el cas que 
calgui fer un nou conveni.  

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la 
sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció 
residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la 
província de Barcelona, per l’exercici 2020 (Exp. núm. 2019/0020538).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció 
Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Gerència de Serveis de 

Medi Ambient, va considerar la importància de fomentar projectes i activitats 
d’interès públic o social, recolzats en les següents finalitats:  

 
ü Projectes de sensibilització ambiental per a l’acció climàtica, que inclou projectes 

o activitats sobre temàtiques com la transició energètica, la mitigació i l’adaptació 
al canvi climàtic i de manera general activitats i/o projectes que permetin donar a 
conèixer l’estat actual d’emergència climàtica i la urgència d’actuar. Sota aquest 
marc temàtic s’inclouen projectes de sensibilització sobre eficiència i estalvi 
energètic, energies renovables, etc.  

 
ü Accions de sensibilització sobre la prevenció de residus, especialment els 

envasos i altres plàstics d’un sol ús, tant a nivell domèstic com comercial. Sota 
aquesta temàtica s’inclouen accions de sensibilització per a la reducció del 
consum així com sobre la problemàtica generada pels plàstics tant en el medi 
ambient com en la salut. No s'inclouen activitats de sensibilització per a la 
recollida selectiva. 

 
ü La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la 

realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes 
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, 
basses, rieres, etc., que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i 
patrimonial i la seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi 
climàtic. També s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els 
problemes que afecten a aquests ecosistemes, com per exemple la presència 
d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a la seva solució. 

 
2. Per les finalitats esmentades es va considerar oportú obrir una convocatòria per a la 

concessió d’ajuts econòmics a favor d’associacions, fundacions i altres entitats 
sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que desenvolupin projectes i 
activitats o serveis en matèria de medi ambient, en l’àmbit territorial de la província 
de Barcelona. 

 
3. Per acord de Junta de Govern núm. 663, de data 19 de desembre 2019, es va 

aprovar la convocatòria. 
 
4. L’import total destinat al foment de les actuacions esmentades ha estat de 

70.000,00 € per al 2020. 
 
5. D’acord amb el que estableixen les bases específiques de la convocatòria núm. 

201920195120011523, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 28 de 
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gener de 2020. El centre gestor va rebre en tot el període un total de 65 sol·licituds, 
de les quals s’han acceptat 63, ja que dues van presentar la sol·licitud per duplicat.  

 
Nom de l’entitat NIF Nom de l'actuació Valoració 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

G58020124 
La migració dels peixos: 
connectem peixos, rius i 

persones 

Sol·licitud duplicada 
(Id 67200) 

Societat Coral El Vallès 46640033N Cantata pel Medi Ambient Sol·licitud duplicada 
(Id 67231) 

 
El centre gestor també va rebre dues sol·licituds de subvenció a través del formulari 
d’esmena habilitat a partir del dia 29 de gener. Aquestes dues peticions també han 
estat rebutjades ja que ambdues peticions no van emprar els mitjans de presentació 
establerts a la base 6 de la convocatòria i es van rebre fora de termini. 
 

Nom de l’entitat NIF Nom de l'actuació Valoració 
Associació pel consum 
responsable i la 
sostenibilitat de Terrassa 

G65532418 Apostem per una 
alimentació sostenible!!! 

Sol·licitud rebutjada 
(Id 67366) 

Fundació Privada 
President Amat 
Roumens (FUPAR) 

G58049016 

Mesura de la qualitat de 
l’aire a través de sensors 

mòbils embarcats en 
patinets elèctrics 

Sol·licitud rebutjada 
(Id 67781) 

 
De les 63 sol·licituds acceptades 26 es corresponen a actuacions o projectes 
d’acció climàtica, 19 a prevenció de residus i 18 a ecosistemes aquàtics 
continentals. 
 
Les 63 sol·licituds acceptades són les següents (ordenades per ordre alfabètic): 

 
 Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

1 A Granel SCCL F66973348 La Plàstic Band i el Joc de la Sostenibilitat 
2 ADF SANT SADURNI G61981601 Aprendre en i per la natura 
3 AFA Els Pinyons Alella G65591901 Pinyons for future 

4 Associació Agroambiental 
Temps de Saó G66183708 Sensibilització per la conservació dels 

ecosistemes aquàtics continentals 
5 Associació Animal Latitude G65439440 Som Mar 

6 Associació Apiservis G67457622 APS de sensibilització, trampeig i eliminació de 
nius de l'espècie invasora vespa velutina 

7 Associació Bioeduca G66084641 Tallers d'acció climàtica als centre educatius de 
primària i secundària 

8 Associació CooperaSec G66909466 Per un compromís participatiu de sostenibilitat 
de les escoles del Poble Sec 

9 
Associació de Defensa i 
Estudi de la Fauna i Flora 
Autòctona (ADEFFA) 

G64330673 Sortides d'educació ambiental als ecosistemes 
aquàtics del Lluçanès 

10 Associació Drap-Art G61065678 Càpsules ambientals Drap-Art 
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 Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

11 ASSOCIACIÓ 
ECOSERVEIS G60037348 Joves per l'Acció Climàtica: impulsant una 

participació vinculant 

12 Associació eco-union G63799191 Destinacions + Resilients al Canvi Climàtic: 
com mesurem la vulnerabilitat del turisme? 

13 Associació Gestió Natural G66026865 Itineraris i tallers de descoberta i protecció 
efectiva dels ecosistemes aquàtics 

14 

Associació Grup de 
Recerca de l'Escola de la 
Natura de Parets del 
Vallès (GRENP) 

G67058792 Descobrint el riu Besòs i el seu valor ecològic 

15 ASSOCIACIÓ HÀBITATS G17530346 Projecte Rius a les escoles de primària de la 
província de Barcelona 

16 Associació L'Era, Espai de 
Recursos Agroecològics G61850277 Agricultura ecològica i canvi climàtic 

17 Associació Matricària G67448902 A Manresa hi ha riera! 

18 

Associació per a la 
conservació del Medi 
Ambient, el 
Desenvolupament 
sostenible i l'Educació 
Ambiental. Biodiversitat 
Sitges. 

G67463448 Naturalització de la desembocadura de la riera 
de Ribes 

19 
ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DEL 
TRANSPORT PÚBLIC 

G60353398 
Mobilitat sostenible: creació d'un sistema 
integral d'informació dels serveis de transport 
públic existents 

20 
Associació per la Defensa 
i l'Estudi de la Natura 
(ADENC) 

G59074484 Fes reviure el Ripoll! Una oportunitat 
d'Aprenentatge Servei 

21 Associació propietaris 
Montnegre Corredor G60194511 Integració de l'adaptació al canvi climàtic dels 

boscos periurbans en polítiques locals 

22 Associació Ripollet Natura G60808433 
Foment de la cultura del Residu Zero i la 
implantació de l'Economia Circular. Accions 
complementàries 

23 
Associació SomlaClau, 
Ecologia i Transició 
Urbana 

G67285627 Cuinem el canvi. Cuina d'aprofitament i de 
resiliència 

24 ASSOCIACIÓ XARXA 
ECONOMIA SOLIDARIA G63881031 Kit ESS de resposta a l'emergència climàtica 

25 A.V. Can Palet de Vista 
Alegre G59656009 1a. Fira Zero Waste de Terrassa  

26 
Centre d'Ecologia i 
Projectes Alternatius 
(CEPA) 

G58660515 
Accions de sensibilització per a la conservació i 
recuperació de l'espai natural de l'Olla del Rei i 
creació de dues basses d'amfibis 

27 
CENTRE D'ESTUDIS 
COMARCALS DEL BAIX 
LLOBREGAT 

G08890659 
6enes jornades de paisatges contemporanis. 
Transició energètica, emergència climàtica i 
economia circular 
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 Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

28 Centre per la Sostenibilitat 
Territorial G17909276 

Caminades interpretatives "Marxes climàtiques: 
la importància de la conservació del mosaic 
agroforestal i l'evolució del clima a la Terra" 

29 
Fundació per a la 
Recuperació i Conservació 
d’Animals Marins CRAM 

G61111852 Desplastifica't pel medi ambient 

30 ECONIMBUS, SCCL F66789819 Punts del residu zero 

31 Edualter G61884144 Emergència climàtica: recursos educatius per a 
una ciutadania crítica, apoderada i mobilitzada 

32 El Rodal SCCL F67170159 Deixant enrere els residus a Sabadell 

33 Espai Ambiental, SCCL F63645105 La vida de les joguines. Fomentem les joguines 
sense plàstic 

34 Farmacèutics Mundi G46973715 
El medicament i els seus envasos: 
recomanacions i bones pràctiques per a la 
reducció de generació de residus 

35 
FEDERACIÓN 
IBEROAMERICANA DE 
URBANISTAS 

G66105628 Seminari Emergència climàtica i polítiques de 
mobilitat a l'àmbit local 

36 FLECA L'ARESTA SCCL F55610190 Residu Zero. Repensem el nostre consum de 
plàstic 

37 Fundació Banc de 
Recursos G62572409 El malbaratament alimentari és un repte comú! 

38 Fundació catalana de 
l'esplai G61096368 Viure sense plàstic 

39 FUNDACIÓ CEO DEL 
MARESME G58376872 3R Plats i gots 

40 

FUNDACIÓ 
DELARISSANGLAS 
CENTRE DE FORMACIO 
EN TECNOLOGIES 

G64504350 Cursa solar 

41 Fundació Espigoladors G66264953 Joves #jonollenço: fem front a l'emergència 
climàtica 

42 
Fundació per la Prevenció 
de Residus i el Consum 
Responsable - Rezero 

G64007404 Exposició i taller participatiu sobre l'impacte del 
plàstic a la salut 

43 Fundació Privada Gaspar 
de Portolà G08909608 Sensibilització sobre la prevenció de residus 

plàstics 

44 Fundació privada  
SIGEA G64034903 Recuperem en bicicleta l'hàbitat d'amfibis al 

Delta 

45 FUNDACIÓ RIVUS G67367367 
Estratègia d'educació ambiental en amfibis, 
rèptils aquàtics i algues diatomees a les 
conques del Besòs i de la Tordera 

46 
FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

G58020124 La migració dels peixos: connectem peixos, 
rius i persones 

47 GEPEC-Ecologistes de 
Catalunya G43301498 Glòria, ens quedarem sense platges? 
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 Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

48 
La Ruda Amics de Can 
Deu per l´Agricultura 
Ecològica 

G63389399 Un jardí comestible 

49 L'Arada sccl F25628579 Memòria, cultura i paisatge al Cadí i Moixeró - 
Alt Berguedà 

50 LES GUILLES, JUNTS 
PELS CAMINS G63597538 Camina i reutilitza el teu got 

51 
Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, 
DEPANA 

G58459280 D'on venen les tortugues? 

52 OPCIONS DE CONSUM 
RESPONSABLE, SCCL F61709853 Opcions per evitar (o adaptar-nos) al canvi 

climàtic 

53 PATRONAT MUSEU DE 
GRANOLLERS P5809506H Recuperació i naturalització del sistema de rec 

i basses de Can Viure 
54 Posidònia Green Project G66689480 Un mar de plàstic - actuant per ODS 
55 REBROTS G66321837 Propostari Climàtic Audiovisual 

56 
SERVEI CIVIL 
INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA 

G08849549 Cercant, descobrint i creant alternatives per fer 
front a l’emergència climàtica 

57 Sociedad Española de 
Ornitologia G28795961 

Sensibilització, formació i actuació respecte les 
espècies exòtiques de tortuga de les 
Llobateres 

58 Societat Catalana 
d'Herpetologia G08950024 Recuperació de les basses temporànies a 

l’espai natural Can Dunyó 
59 Societat Coral El Vallès 46640033N Cantata pel Medi Ambient 

60 
SUBMÓN: Divulgació, 
Estudi i Conservació de 
l'Entorn Natural 

G64393853 Secondlife: evitant el plàstic d'un sol ús a les 
guinguetes de platja 

61 Tarpuna SCCL F65735714 Dunia 

62 Taula de l'aigua de 
Terrassa G67525832 2a Trobada de Constitució Taula del Llobregat 

63 Xarxa de Consum Solidari G61749297 

Sobirania alimentaria als menjadors escolars: 
una oportunitat pel consum crític i la 
consciencia ecològica davant l’emergència 
climàtica 

 
6. Davant la declaració d’estat d’alarma per contenir la propagació del virus COVID-19 

i a la vista de les previsions del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel 
Reial decret 465/2020, de 17 de març, i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
tots ells relatius a les mesures a adoptar per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19, es va aturar la tramitació de les subvencions, el 
que ha provocat un retard en l’aprovació de la concessió i la impossibilitat de 
complir amb els terminis d’execució i justificació previstos en les bases. 

 
7. Atès l’esmentat en el paràgraf anterior, es considera convenient ampliar el termini 

d’execució de les activitats subvencionades fins el 27 d’abril de 2021, i fixar el nou 
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termini de justificació final fins el 27 de maig de 2021. Tot i això, també s’estableix 
un període de justificació voluntari fins el 28 d’octubre de 2020. 

 
8. Atesa la proposta d’ampliació de termini, cal reajustar l’autorització de la despesa 

imputada al pressupost 2020, en el sentit de reduir 17.500,00 euros dels 70.000,00 
euros, i autoritzant la despesa d’aquests 17.500,00 euros per al pressupost 2021, 
amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el 
que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i disposar la despesa que 
es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria per un import de setanta mil euros (70.000,00 €) segons la distribució 
següent: 

 
- Cinquanta-dos mil cinc-cents euros (52.500,00 €) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària G/90100/17221/48904 del pressupost de despeses de 2020 de la 
Diputació de Barcelona. 

 
- Disset mil cinc-cents euros (17.500,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 

G/90100/17221/48904 del pressupost de despeses de 2021 de la Diputació de 
Barcelona, amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 
existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 

OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que 
va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017. 

 
3. Per acord de Junta de Govern núm. 663, de data 19 de desembre 2019, es va 

aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre, que 
desenvolupin projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, en l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona, per l’any 2020. 
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4. L’OGS 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. 

 
5. L’article 23.2 de la LGS regula la convocatòria iniciada d’ofici per l’òrgan 

competent en els procediments de concessió en règim de concurrència 
competitiva. Tanmateix, l’OGS preveu en el Títol V la regulació corresponent al 
procediment de concurrència competitiva. 

 
6. 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’OGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), es va publicar en data 24 de desembre de 2019 un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 488479. 

 
7. La clàusula número 12 de l’esmentada convocatòria, estableix que la proposta de 

la 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. 

 
8. Prèviament a la proposta que ha d’elaborar l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor ha 

elaborat un informe, en data 4 de març de 2020, valorant les sol·licituds 
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 

 
9. L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta formalitzada en la corresponent Acta 

de data 6 de març de 2020. 
 
10. L'article 54.1 RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 

complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, preveu 
la possibilitat d’ampliar els terminis d'execució de les subvencions i, per 
consegüent, també el de justificació. 

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

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar 
la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
12. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
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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, dictada en execució del Decret número 14600 de data 16 de desembre de 
2019, i publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019.  

 
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre, que desenvolupin projectes i 
activitats o serveis en matèria de medi ambient, en l’àmbit territorial de la província de 
Barcelona, per l’any 2020, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
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Id. Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 
Import 

sol·licitat 
(€) 

Import 
concedit (€) 

2020 
Posició 

pressup. 
Puntuació 

total 

20 Associació per la Defensa i l'Estudi de 
la Natura (ADENC) G59074484 Fes reviure el Ripoll! Una oportunitat d'Aprenentatge 

Servei 6.000,00 5.100,00 1 93 

9 Associació de Defensa i Estudi de la 
Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) G64330673 Sortides d'educació ambiental als ecosistemes aquàtics 

del Lluçanès 4.500,00 3.800,00 2 90 

11 ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS G60037348 Joves per l'Acció Climàtica: impulsant una participació 
vinculant 5.792,00 4.300,00 3 80 

38 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI G61096368 Viure sense plàstic 5.945,00 4.400,00 4 77 

24 ASSOCIACIÓ XARXA ECONOMIA 
SOLIDARIA G63881031 Kit ESS de resposta a l'emergència climàtica 6.000,00 4.500,00 5 77 

17 Associació Matricària G67448902 A Manresa hi ha riera! 1.899,41 1.400,00 6 76 

57 Sociedad Española de Ornitología G28795961 Sensibilització, formació i actuació respecte les espècies 
exòtiques de tortuga de les Llobateres 6.000,00 4.200,00 7 75 

21 Associació Propietaris Montnegre 
Corredor G60194511 Integració de l'adaptació al canvi climàtic dels boscos 

periurbans en polítiques locals 8.000,00 5.100,00 8 74 

26 Centre d'Ecologia i Projectes 
Alternatius (CEPA) G58660515 

Accions de sensibilització per a la conservació i 
recuperació de l'espai natural de l'Olla del Rei i creació de 
dues basses d'amfibis 

5.990,00 3.800,00 9 74 

42 Fundació per la Prevenció de Residus i 
el Consum Responsable - Rezero G64007404 Exposició i taller participatiu sobre l'impacte del plàstic a 

la salut 6.000,00 3.900,00 10 73 

25 A.V. Can Palet de Vista Alegre G59656009 1a. Fira Zero Waste de Terrassa 5.600,00 3.600,00 11 73 

41 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS G66264953 Joves #jonollenço: fem front a l'emergència climàtica 6.000,00 3.800,00 12 72 

58 Societat Catalana d'Herpetologia G08950024 Recuperació de les basses temporànies a l’espai natural 
can Dunyó 6.000,00 3.800,00 13 70 
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Id. Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 
Import 

sol·licitat 
(€) 

Import 
concedit (€) 

2020 
Posició 

pressup. 
Puntuació 

total 

29 Fundació per a la Recuperació i 
Conservació d’Animals Marins CRAM G61111852 Desplastifica't pel medi ambient 4.980,10 3.200,00 14 70 

18 

Associació per a la conservació del 
Medi Ambient, el Desenvolupament 
sostenible i l'Educació Ambiental. 
Biodiversitat Sitges. 

G67463448 Naturalització de la desembocadura de la riera de Ribes 3.577,52 2.300,00 15 70 

54 Posidònia Green Project G66689480 Un mar de plàstic - actuant per ODS 5.994,00 3.800,00 16 70 

46 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
BALMES G58020124 La migració dels peixos: connectem peixos, rius i 

persones 5.995,64 3.800,00 17 70 

10 Associació Drap-Art G61065678 Càpsules ambientals Drap-Art 6.000,00 3.900,00 18 65 

35 FEDERACIÓN IBEROAMERICANA 
DE URBANISTAS G66105628 Seminari Emergència climàtica i polítiques de mobilitat a 

l'àmbit local 2.000,00 1.300,00 19 65 

   TOTAL 102.273,67 70.000,00   
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Segon. DESESTIMAR les següents sol·licituds: 
 
2.1. Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos: 

§ S’han desestimat 35 sol·licituds per menor valoració i manca de recursos. 
 

 C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 (25) 

  

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

39 FUNDACIÓ CEO 
DEL MARESME G58376872 3R Plats i gots 5 15 8 8 3 25 64 

Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

48 

La Ruda. Amics de 
Can Deu per 
l´Agricultura 
Ecològica 

G63389399 Un jardí comestible 15 10 7 7 7 18 64 

Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

55 REBROTS G66321837 Propostari Climàtic 
Audiovisual 15 10 14 10 10 5 64 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

44 FUNDACIÓ 
PRIVADA SIGEA G64034903 

Recuperem en bicicleta 
l'hàbitat d'amfibis al 

Delta 
10 18 11 7 3 15 64 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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 C1 

(15) 
C2 (60) 

C3 (25)   

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

16 
Associació L'Era, 

Espai de Recursos 
Agroecològics 

G61850277 Agricultura ecològica i 
canvi climàtic 15 15 7 7 5 15 64 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

47 GEPEC-Ecologistes 
de Catalunya G43301498 Glòria, ens quedarem 

sense platges? 15 12 7 8 7 15 64 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

15 ASSOCIACIÓ 
HÀBITATS G17530346 

Projecte Rius a les 
escoles de primària de 

la província de 
Barcelona 

15 15 10 10 5 5 60 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

14 

Associació Grup de 
Recerca de l'Escola 

de la Natura de 
Parets del Vallès 

(GRENP) 

G67058792 Descobrint el riu Besòs 
i el seu valor ecològic 15 22 8 8 7 0 60 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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 C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 (25) 

  

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

6 Associació Apiservis G67457622 

APS de sensibilització, 
trampeig i eliminació de 

nius de l'espècie 
invasora vespa velutina 

10 15 15 7 3 10 60 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

3 AFA Els Pinyons 
Alella G65591901 Pinyons for future 5 20 5 10 10 10 60 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

19 
ASSOCIACIÓ PER A 
LA PROMOCIÓ DEL 

TRANSPORT 
PÚBLIC 

G60353398 

Mobilitat sostenible: 
creació d'un sistema 
integral d'informació 

dels serveis de 
transport públic 

existents 

15 15 10 10 5 5 60 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

5 Associació Animal 
Latitude G65439440 Som Mar 10 20 10 5 5 10 60 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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 C1 

(15) 
C2 (60) 

C3 (25)   

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

28 
Centre per la 
Sostenibilitat 

Territorial 
G17909276 

Caminades 
interpretatives "Marxes 

climàtiques: la 
importància de la 

conservació del mosaic 
agroforestal i l'evolució 

del clima a la Terra" 

12 15 5 5 3 18 58 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

8 Associació 
CooperaSec G66909466 

Per un compromís 
participatiu de 

sostenibilitat de les 
escoles del Poble Sec 

5 15 8 8 10 12 58 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

45 FUNDACIÓ RIVUS G67367367 

Estratègia d'educació 
ambiental en amfibis, 

rèptils aquàtics i algues 
diatomees a les 

conques del Besòs i de 
la Tordera 

5 20 12 10 10 0 57 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

50 
LES GUILLES, 
JUNTS PELS 

CAMINS 
G63597538 Camina i reutilitza el 

teu got 10 10 12 10 10 5 57 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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 C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 (25) 

  

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

27 

CENTRE 
D'ESTUDIS 

COMARCALS DEL 
BAIX LLOBREGAT 

G08890659 

6enes jornades de 
paisatges 

contemporanis. 
Transició energètica, 

emergència climàtica i 
economia circular 

10 10 7 7 7 15 56 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

12 Associació eco-union G63799191 

Destinacions + 
Resilients al Canvi 

Climàtic: com mesurem 
la vulnerabilitat del 

turisme? 

15 10 10 8 7 5 55 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

56 
SERVEI CIVIL 

INTERNACIONAL 
DE CATALUNYA 

G08849549 
Cercant, descobrint i 

creant alternatives per 
fer front a l’emergència 

climàtica 

10 20 0 5 10 10 55 

Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

60 

SUBMÓN: 
Divulgació, Estudi i 

Conservació de 
l'Entorn Natural 

G64393853 
Secondlife: evitant el 

plàstic d'un sol ús  a les 
guinguetes de platja 

15 15 0 10 5 10 55 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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 C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 (25) 

  

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

4 
Associació 

Agroambiental 
Temps de Saó 

G66183708 

Sensibilització per la 
conservació dels 

ecosistemes aquàtics 
continentals 

10 15 7 7 5 10 54 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

43 Fundació Privada 
Gaspar de Portolà G08909608 

Sensibilització sobre la 
prevenció de residus 

plàstics 
7 15 8 8 3 12 53 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

13 Associació Gestió 
Natural G66026865 

Itineraris i tallers de 
descoberta i protecció 

efectiva dels 
ecosistemes aquàtics 

10 10 5 10 5 10 50 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

22 Associació Ripollet 
Natura G60808433 

Foment de la cultura 
del Residu Zero i la 

implantació de 
l'Economia Circular. 

Accions 
complementàries 

10 10 5 5 5 15 50 

Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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 C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 (25) 

  

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

62 Taula de l'aigua de 
Terrassa G67525832 

2a Trobada de 
Constitució Taula del 

Llobregat 
15 10 5 5 5 10 50 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

63 Xarxa de Consum 
Solidari G61749297 

Sobirania alimentaria 
als menjadors escolars: 

una oportunitat pel 
consum crític i la 

consciencia ecològica 
davant l’emergència 

climàtica 

5 10 5 10 10 10 50 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

23 
Associació 

SomlaClau, Ecologia 
i Transició Urbana 

G67285627 
Cuinem el canvi. Cuina 

d'aprofitament i de 
resiliència 

10 10 8 10 7 5 50 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

2 ADF SANT 
SADURNI G61981601 Aprendre en i per la 

natura 5 5 5 10 3 15 43 

Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 (25) 

  

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

37 Fundació Banc de 
Recursos G62572409 

El malbaratament 
alimentari és un repte 

comú! 
10 10 5 5 7 5 42 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

59 Societat Coral El 
Vallès G58263575 Cantata pel Medi 

Ambient 0 10 0 5 5 20 40 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

34 Farmacèutics Mundi G46973715 

El medicament i els 
seus envasos: 

recomanacions i bones 
pràctiques per a la 

reducció de generació 
de residus 

5 12 7 5 3 5 37 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

40 

FUNDACIÓDELARIS
SANGLAS CENTRE 
DE FORMACIÓ EN 

TECNOLOGIES 

G64504350 Cursa solar 5 10 7 7 3 5 37 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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 C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 (25) 

  

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

51 

Lliga per a la 
Defensa del 

Patrimoni Natural, 
DEPANA 

G58459280 D'on venen les 
tortugues? 15 10 5 7 0 0 37 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

7 Associació Bioeduca G66084641 
Tallers d'acció climàtica 
als centre educatius de 
primària i secundària 

10 10 5 5 5 0 35 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 

31 Edualter G61884144 
Emergència climàtica: 
recursos educatius per 
a una ciutadania crítica, 
apoderada i mobilitzada 

5 10 8 0 5 5 33 

 Es tracta d'una proposta 
interessant i coincideix amb la 
finalitat i objecte de la subvenció 
però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de 
recursos. 
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2.2. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits establerts en la convocatòria: 

 
§ S’han desestimat 9 sol·licituds per incompliment de les condicions específiques de la base 4.1. 
 

ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE VALORACIÓ 

1 A Granel SCCL F66973348 La Plàstic Band i el Joc de la 
Sostenibilitat 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 

30 ECONIMBUS, SCCL F66789819 Punts del residu zero 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 

32 El Rodal SCCL F67170159 Deixant enrere els residus a Sabadell 
Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 

33 Espai Ambiental, SCCL F63645105 La vida de les joguines. Fomentem les 
joguines sense plàstic 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 

36 FLECA L'ARESTA 
SCCL F55610190 Residu Zero. Repensem el nostre 

consum de plàstic 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 

49 L'Arada sccl F25628579 Memòria, cultura i paisatge al Cadí i 
Moixeró - Alt Berguedà 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 
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ID. NOM INTERESSAT NIF  NOM DEL PROJECTE VALORACIÓ 

52 
OPCIONS DE 

CONSUM 
RESPONSABLE, 

SCCL 

F61709853 Opcions per evitar (o adaptar-nos) al 
canvi climàtic 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 

53 PATRONAT MUSEU 
DE GRANOLLERS P5809506H Recuperació i naturalització del sistema 

de rec i basses de Can Viure 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
corporació local. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries 
de la subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense 
ànim de lucre domiciliades a Catalunya 

61 Tarpuna SCCL F65735714 Dunia 

Desestimat. L'entitat no és beneficiària de la subvenció. És una 
cooperativa. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiàries de la 
subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre domiciliades a Catalunya 
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2.3. Sol·licituds desestimades per duplicitat de sol·licituds: 

Nom de l’entitat NIF Nom de l'actuació Valoració 
FUNDACIÓ 

UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

G58020124 
La migració dels peixos: 
connectem peixos, rius i 

persones 

Sol·licitud duplicada 
(Id 67200) 

Societat Coral El Vallès 46640033N Cantata pel Medi Ambient Sol·licitud duplicada 
(Id 67231) 

 
Tercer. NO ADMETRE les següents sol·licituds per presentar-se fora de termini: 

 
Nom de l’entitat NIF Nom de l'actuació Valoració 

Associació pel consum 
responsable i la 

sostenibilitat de Terrassa 
G65532418 Apostem per una 

alimentació sostenible!!! 
Sol·licitud rebutjada (Id 67366), 

presentació fora de termini. 

Fundació Privada 
President Amat 

Roumens (FUPAR) 
G58049016 

Mesura de la qualitat de 
l’aire a través de sensors 

mòbils embarcats en 
patinets elèctrics 

Sol·licitud rebutjada (Id 67781), 
presentació fora de termini. 
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Quart. AMPLIAR el termini d’execució de les activitats subvencionades fins el 27 
d’abril de 2021, i fixar el nou termini de justificació final fins el 27 de maig de 2021, tot 
d’acord amb l’article 54.1. del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front 
a la COVID-19, i amb la justificació que consta a la part expositiva. Tot i això, també 
s’estableix un període de justificació voluntari fins el 28 d’octubre de 2020. 
 
Cinquè. REAJUSTAR l’autorització de la despesa imputada al pressupost 2020, en el 
sentit de reduir disset mil cinc-cents euros (17.500,00 €) dels setanta mil euros 
(70.000,00 €) autoritzats inicialment, i autoritzant la despesa d’aquests disset mil cinc-
cents euros (17.500,00 €) per al pressupost 2021, amb la condició suspensiva que per 
a la despesa de l’exercici 2021 existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 
 
Sisè. DISPOSAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria per un import de setanta mil euros (70.000,00 €) 
segons la distribució següent: 
 

- Cinquanta-dos mil cinc-cents euros (52.500,00 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/90100/17221/48904 del pressupost de despeses de 2020 de la 
Diputació de Barcelona. 

 
- Disset mil cinc-cents euros (17.500,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 

G/90100/17221/48904 del pressupost de despeses de 2021 de la Diputació de 
Barcelona, amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 
existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics “Desenvolupament de projectes 
educació i sensibilització ambiental en règim de concurrència competitiva”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/0006693).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant, 
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (AJG 5/2020). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, els recursos que són objecte 

d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 

objecte d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, 
que s’ha incorporat a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de 
com s’han ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a 
la mateixa instrucció, específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.  
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 
amb l’article 17 del règim del Catàleg. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

 
5. En data 27 d’abril de 2020 es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis de Medi Ambient, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim del 
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Catàleg, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en acta 
estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
Vist el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, que 
deroga la DA 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en conseqüència, 
l’aixecament de la suspensió i la represa dels terminis administratius amb efectes d’1 
de juny de 2020. 
 
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. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Punt. 
crit 1 

Punt. 
crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Mancomunitat 
Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

 P0800008E 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte educatiu sobre 
la gestió forestal 
sostenible, biomassa i 
prevenció d'incendis. 

2040015262  20/Y/290951 3.000,00 45 20 20 5 90 

Ajuntament de 
Santa Margarida 
i els Monjos 

 P0825100A 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Disseny d'un programa 
educatiu sobre el riu 
Foix per incorporar a 
l'oferta educativa del 
Molí del Foix 

2040003838  20/Y/290952 3.800,00 43 20 15 8 86 

Ajuntament de 
Viladecans  P0830200B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte 
d'ambientalització 
municipal per reduir el 
plàstic d'un sol ús 

2040016741  20/Y/290953 2.800,00 40 15 20 10 85 

Ajuntament de 
Berga  P0802200F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte 
d'ambientalització de la 
Patum de Berga 

 2040012652   20/Y/290954 1.800,00 50 20 10 5 85 

Ajuntament de 
Parets del Vallès  P0815800H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Pla Director de l'Escola 
de la Natura 2040016729  20/Y/290955 5.800,00 40 20 15 10 85 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

 P0830800I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte d'APS 
energètic: sigues agent 
energètic al teu institut 

2040009864  20/Y/290956 2.200,00 45 15 20 5 85 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Punt. 
crit 1 

Punt. 
crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Consell 
Comarcal del 
Berguedà 

 P0800015J 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Actuacions per la 
prevenció del 
malbaratament 
alimentari 

2040012197  20/Y/290957 1.500,00 45 15 15 10 85 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

 P5800015I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Adequació dels 
materials de suport 
impresos del programa 
"Ambientalitza't", cicle 
de l'aigua. 

2040007369  20/Y/290958 2.500,00 40 20 15 10 85 

Ajuntament de 
Terrassa  P0827900B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projectes d'APS de 
temàtica ambiental i 
Ecofòrum 2020 

2040010136   20/Y/290959 3.000,00 45 15 15 10 85 

Ajuntament de 
Santa Margarida 
de Montbui 

 P0825000C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Pla d'Ambientalizació 
de la festa major 2040012276  20/Y/290960 recursos 

propis 40 15 15 10 80 

Ajuntament 
d'Argentona  P0800900C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Diagnosi i redacció del 
Programa d'Escoles 
Verdes d'Argentona 
cap al 2030 

2040015402  20/Y/290961 4.000,00 45 10 20 5 80 

Ajuntament de 
Castellcir  P0805400I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Desenvolupament de 
projectes d'educació i 
sensibilització 
ambiental - decàleg 
sensibilitzador 

2040016215  20/Y/290962 1.800,00 40 20 15 5 80 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Punt. 
crit 1 

Punt. 
crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
les Franqueses 
del Vallès 

 P0808500C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Pla Director de l'Aula 
de Natural del Parc del 
Falgar i la Verneda 

2040014093  20/Y/290963 3.500,00 40 20 15 5 80 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

 P0810000J 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Desenvolupament de 
projectes d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

2040018620  20/Y/290964 4.500,00 40 15 20 5 80 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar  P0810900A 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Treball d'acció climàtica 
i PAESC a escala local 2040004811  20/Y/290967 3.000,00 40 20 15 5 80 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 
Guardiola 

 P0809700H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Pla d'Educació i 
Sensibilització 
Ambiental del municipi 
de Sant Salvador de 
Guardiola 

2040018310  20/Y/290981 2.500,00 40 10 20 10 80 

Ajuntament de 
Torelló  P0828500I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Rutes autoguiades de 
geocaching per la 
descoberta de les fonts 
del terme de Torelló 

2040008486  20/Y/290982 1.800,00 40 15 15 10 80 

Ajuntament de 
Castelldefels  P0805500F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Dinamització del Centre 
Espai Dunar de 
Castelldefels 

2040012906  20/Y/290983 2.000,00 40 15 15 10 80 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Punt. 
crit 1 

Punt. 
crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Manresa  P0811200E 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Preparació de rutes 
autoguiades de 
descoberta ambiental 

2040006264  20/Y/290984 1.800,00 40 20 10 5 75 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 
Besòs 

 P0819300E 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte d'aprenentatge 
servei a la bassa 
naturalitzada de Can 
Serra (Mhic) 

2040016403  20/Y/290985 2.000,00 40 15 15 5 75 

Ajuntament de 
Torrelavit  P0828700E 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Activitats d'educació 
ambiental vinculades al 
centre d'interpretació 
de l'aigua 

2040016549   20/Y/290986 3.000,00 40 15 15 5 75 

Ajuntament del 
Masnou  P0811700D 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Programa per fomentar 
la transició energètica 2040006242  20/Y/290987 1.500,00 40 15 15 5 75 

Ajuntament 
d'Alella  P0800300F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Cap a la reducció de la 
petjada de carboni de 
la festa de la verema 
d'Alella 

2040006696  20/Y/290988 recursos 
propis 35 15 15 10 75 

Ajuntament de 
Martorell  P0811300C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Disseny d'una activitat 
d'educació ambiental 
relacionada amb els 
horts urbans 

2040005079  20/Y/290989 recursos 
propis 35 20 10 5 70 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Punt. 
crit 1 

Punt. 
crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Polinyà  P0816600A 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Desenvolupament d'un 
programa d'activitats 
per a la sensibilització 
mediambiental 

2040002451  20/Y/290990 3.000,00 35 15 15 5 70 

 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

 P0819900B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projectes d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

2040017490  20/Y/290991 4.500,00 40 15 10 5 70 

 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Gramenet 

 P0824500C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Redacció de plecs de 
condicions per a la 
contractació de la 
gestió d'Ecometròpoli 

2040016276  20/Y/290992 recursos 
propis 45 10 10 5 70 

 

Ajuntament de 
Santa Maria 
d'Oló 

 P0825800F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Events sostenibles 2040004590  20/Y/290993 recursos 
propis 35 15 15 5 70 

 

Ajuntament dels 
Hostalets de 
Pierola 

 P0816100B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Programa 
d'ambientalització 
d'esdeveniments 

2040017288  20/Y/290994 recursos 
propis 35 15 10 10 70 

 

Ajuntament del 
Bruc  P0802500I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Recuperació del camí 
vell de can ribera 2040012787  20/Y/290995 1.500,00 40 10 10 10 70 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Punt. 
crit 1 

Punt. 
crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Sant Climent de 
Llobregat 

 P0820300B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Desenvolupament de 
projectes d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

2040009432  20/Y/290996 recursos 
propis 35 15 10 5 65 

 

Ajuntament 
d'Igualada  P0810100H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Rutes autoguiades de 
l'Anella verda de la 
ciutat 

2040003975  20/Y/290997 2.000,00 35 10 10 10 65 

 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

 P0814600C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Pla d'ambientalització 
de festes i activitats 2040007932  20/Y/290998 recursos 

propis 35 10 10 10 65 

 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar  P0821700B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Ambientalització dels 
equipaments 
municipals 

2040014821  20/Y/290999 1.200,00 30 15 15 5 65 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 

1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 
objecte de suport. 

2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu dintre dels tres mesos 
següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, en el cas de 
contractació externa. Si el treball es realitza amb mitjans propis, la Diputació 
lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim el 15 de març de 2021. 

3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat 

“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim 
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament 
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document 
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal 
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la 
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats 
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens. 
 
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Punt. 
crit 1 

Punt. 
crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Consell 
Comarcal del 
Garraf 

 P5800020I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

PROJECTE 
D'APRENENTATGE I 
SERVEI AL LITORAL 
DEL GARRAF 

2040003927 20 10 10 5 45 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Miralles 

 P0825700H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Creació de rutes 
autoguiades amb 
geocaching  

2040012828 20 10 10 5 45 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 
Safaja 

 P0823900F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

RUTA AUTOGUIADA 
DES DEL TENES I 
FINS A SANT MIQUEL 
DEL FAI 

2040018592 20 10 10 5 45 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Ribes 

 P0823100C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Campanya mitjançant 
les xarxes socials per 
la millora de la recollida 
selectiva de la FORM 

2040011292 20 10 10 5 45 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Valldoreix 

 P0800003F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Creació d'un hort al 
casal d'avis de 
Valldoreix  

2040012279 25 10 5 5 45 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

 P0807600B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

PROJECTE 
D'AMBIENTALITZACIÓ 
DE CONTRACTES 

2040010667 20 10 10 5 45 
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Ajuntament de 
Castellbell i el 
Vilar 

 P0805200C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

PROJECTE 
D'EDUCACIÓ 
AMBIENTAL EN EL 
GORG DE LES 
BRAGUES (ZONA 
TRES BASSES) 

2040009752 25 10 5 5 45 

Ajuntament de 
Mataró  P0812000H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Comunicació del 
PAESC i del canvi 
climàtic web municipal 

2040015553 20 15 5 5 45 

Ajuntament de 
Moià  P0813700B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

CREACIÓ RUTA 
AUTOGUIADA PEL 
TORRENT DEL MAL I 
RIU SUBTERRANI 
COVES TOLL 

2040013693 25 10 5 5 45 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès  P0812300B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Campanya de 
sensibilització 
ciutadana sobre 
l'emergència climàtica 
declarada a Mollet del 
Vallès 

2040013460 25 10 5 5 45 

Ajuntament de 
Montgat  P0812500G 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Promoció geòtrop del 
Turó de Montgat 2040013871 20 10 10 5 45 

Ajuntament de 
Montmeló  P0813400I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Projecte d'educació 
ambiental al entorn 
natural de la Conca del 
Riu Besòs 

2040012503 20 15 5 5 45 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Punt. 
crit 1 
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Punt. 
crit 3 
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crit 4 

Punt. 
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Ajuntament de 
Taradell  P0827800D 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Projecte d'educació i 
sensibilització 
ambiental de la ruta de 
l'aigua de Taradell 

2040011329 20 10 10 5 45 

Ajuntament de 
Tordera  P0828400B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Projecte 
d'ambientalització en 
esdeveniments i 
activitats municipals 

2040011743 20 10 10 5 45 

Ajuntament 
d'Olèrdola  P0814400H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

ALTRES PROJECTES 
D'EDUCACIÓ I 
PARTICIPACIÓ 
AMBIENTAL 

2040008760 25 5 10 5 45 

Ajuntament de 
Cervelló  P0806700A 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Educació i 
sensibilització 
ambientals 

2040017905 20 10 10 5 45 

Ajuntament de 
Premià de Mar  P0817100A 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Guia de flora i fauna 
associada al municipi 2040009128 25 10 5 5 45 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 
la Barca 

 P0819500J 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Projecte de divulgació 
ambiental del medi 
natural de Sant Andreu 
de la Barca (dins les 
línies d'actuació de 
"Muntanyes del Baix") 

2040012732 20 10 10 5 45 
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crit 2 

Punt. 
crit 3 

Punt. 
crit 4 

Punt. 
Total 

Consorci de 
Promoció 
Turística Costa 
del Maresme 

 Q0801899F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Projecte d'ampliació de 
la ruta autoguiada amb 
"Geocaching" a la 
comarca del Maresme 

2040013014 25 10 5 5 45 

Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 
Moianès 

 Q5856406C 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

PROJECTE  
DIVULGACIÓ DE 
L'APROFITAMENT DE 
L'AIGUA A LA RIERA 
DE FONTS CALENTS 

2040015368 25 10 5 5 45 

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

 P0825200I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Exposició fotogràfica 
dels aiguamolls del 
Molí Vermell i la fauna i 
flora associada 

2040016056 35 5 0 5 45 

Ajuntament de 
Navarcles  P0813900H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

DESCRIPCIÓ DE LA 
SENYALITZACIÓ 
DELS VALORS 
AMBIENTALS I 
PAISATGÍSTICS AL 
MUNICIPI 

2040005826 25 10 5 5 45 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
d'Hortons 

 P0822000F 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

RECUPEREM LA 
RIERUSSA 2040016697 25 10 5 5 45 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt  P0810600G 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Projecte 
d'ambientalització 
d'equipaments 
municipals 

2040003623 20 10 5 5 40 
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Consorci per al 
Tractament de 
Residus Sòlids 
Urbans del 
Maresme 

 P5812001E 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

Educació ambiental i 
visites al Parc Circular 
Mataró-Maresme 

2040017852 20 10 5 0 35 

Ajuntament 
d'Artés  P0801000A 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental  

RUTA AUTOGUIADA 
LA REVOLTA DELS 
BUROTS I FIRA DE 
SOBIRANIES 

2040006499 15 10 5 5 35 

 
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
d’Alella P0800300F 

Desenvolupament de 
projectes d'educació i 
sensibilització ambiental  

Cap a la reducció de la 
petjada de carboni de la festa 
de la verema d'Alella  

2040006685 Petició duplicada 
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Vuitè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del 
Catàleg, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics “Campanyes d’estalvi energètic: 
50/50 (escoles) i Passa l’energia (equipaments) en règim de concurrència 
competitiva”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/6694).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant, 
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (AJG 5/2020). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, els recursos que són objecte 

d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 

objecte d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, 
que s’ha incorporat a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de 
com s’han ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a 
la mateixa instrucció, específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.  
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 
amb l’article 17 del règim del Catàleg. 
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4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 
estats següents: 

 
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 

concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

 
b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 

es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

 
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 

proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

 
5. En data 27 d’abril de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis de Medi Ambient d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim del 
Catàleg, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en acta 
estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a 
resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2019. 

 
2. Vist el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, 

que deroga la DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, i, en conseqüència, 
l’aixecament de la suspensió i la represa dels terminis administratius amb efectes 
d’1 de juny de 2020. 

 
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. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR)  

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d’Alella P0800300F 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Projecte 50/50 al 
CEIP 

Fabra I Passa 
l'energia 

a equipaments 
municipals 

2040008838 20/Y/290949 3.972,42 € 65 10 15 90 

Ajuntament 
de 

l’Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanyes de 
sensibilització 
energètica a 

escoles i 
dependències 

municipals 

2040018634 20/Y/290969 3.701,24 € 60 15 5 80 

Ajuntament 
de Lliçà 
d’Amunt 

P0810600G 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Estalvi energètic a 
escoles i 

equipaments 
2040003600 20/Y/290970 10.400,16 € 60 5 15 80 

Ajuntament 
de Terrassa  P0827900B 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Passa l'energia 
per a la 
pobresa 

energètica 

2040010129 20/Y/290971 12.667,54 € 55 10 10 75 

Ajuntament 
de 

Vallromanes 
P0829700D 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanyes 
d'estalvi energètic: 

50/50 
2040015706 20/Y/290972 4.305,63 € 60 5 10 75 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR)  

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Vilanova 

del Camí 
P0830300J 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanyes 
d'estalvi energètic 2040016982 20/Y/290973 7.487,65 € 60 0 5 65 

Ajuntament 
de Sant Pere 

de Ribes 
P0823100C 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

50/50 2040016457 20/Y/290974 2.973,40 € 40 15 5 60 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Euronet 50/50 a 
l'Institut 

Montpedrós 
2040017823 20/Y/290975 991,13 € 40 15 5 60 

Ajuntament 
de 

Viladecans 
P0830200B 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Millora de la 
cultura energètica: 
espai VILAWATT 

de les escoles 

2040014813 20/Y/290976 10.728,41 € 35 15 10 60 

Ajuntament 
de 

Castelldefels 
P0805500F 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Projecte Euronet 
50/50 a l'Institut 

Sert 
2040012917 20/Y/290977 991,13 € 35 15 10 60 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR)  

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Gavà P0808800G 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya estalvi 
energètic als 

centres educatius 
Euronet 50/50 

2040016073 20/Y/290978 2.973,40 € 40 10 10 60 

Ajuntament 
de Martorell P0811300C 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Implantació del 
projecte 50/50 a 
quatre escoles 

públiques 

2040010598 20/Y/290979 4.785,51 € 40 10 10 60 

Ajuntament 
de Masquefa P0811800B 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Projecte energia 
50/50 a les 

escoles 
2040003367 20/Y/290980 3.589,14 € 35 15 10 60 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

4. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Calaf P0803100G 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Projecte 50-50 a 
l'Escola Alta 

Segarra 
2040015112 40 10 5 55 

Ajuntament de 
Calldetenes P0805500F 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya estalvi 
energètic 2040012425 55 0 0 55 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
P0806100D 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 

50/50 
2040010874 50 0 5 55 

Ajuntament de 
Copons P0807000E 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Estalvi energètic a 
l'escola 2040010705 50 5 0 55 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
P0821200C 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Estalvi energètic a 
l'escola Pla del 

Puig 
2040011178 35 10 10 55 

Ajuntament de 
Cabrils P0803000I 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

50/50 en escoles 2040009925 40 5 10 55 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Passa l'energia. 
Ajuntament  2040009735 40 5 10 55 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Continuïtat al 
projecte endegat 

a l'escola les 
mimoses 

2040012722 35 10 10 55 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sentmenat P0826700G 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya estalvi 
energètic escoles 2040016206 45 5 5 55 

Ajuntament 
d'Olvan P0814300J 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Comissió 
ambiental en 

acció! 
2040018506 40 5 10 55 

Ajuntament de 
Canet de Mar P0803900J 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Passa l'energia en 
dos equipaments 

de cultura 
2040018040 20 15 15 50 

Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Programa 50/50 a 
l'Institut Escola 2040001877 49 5 5 50 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya estalvi 
energètic a 
l'escola el 
Castellot 

2040016936 35 5 10 50 

Ajuntament de 
Jorba P0810200F 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 
50/50 a l'escola 

Guerau 
2040018073 40 5 5 50 

Ajuntament de 
Navarcles P0813900H 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

50/50 Escola 
Catalunya curs 

2020-2021 
2040005822 35 5 10 50 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 

50/50 (escoles) 
2040017483 30 10 10 50 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Programa 50/50 
als centres 
educatius 

2040012973 35 5 10 50 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Governança 
escoles 

sostenibles 
(Energia) 

2040011573 35 5 10 50 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
P0825000C 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Estalvi energètic a 
les escoles del 

municipi 
2040012272 40 5 5 50 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

i els Monjos 
P0825100A 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

El projecte 
Euronet 50/50 a 
les escoles Sant 
Domènec i Dr. 

Samaranch i Fina 

2040003866 40 5 5 50 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 

50x50 a les 
escoles 

2040018571 30 5 15 50 

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra P0830700A 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 

50/50 escola 
Trentapasses 

2040014622 35 5 10 50 

Ajuntament del 
Bruc P0802500I 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi a l'escola 2040012773 35 5 10 50 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Igualada P0810100H 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 
50/50 a 5 escoles 
de la XESI (Xarxa 

Escoles 
Sostenibilitat 

Igualada) 

2040003946 30 10 10 50 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 

Campanyes d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) i Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 
50/50 (Escoles) 

2040018014 35 15 0 50 
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Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
de les 

Cabanyes 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Estalvi energètic 
a l'Escola La 

Cabana 
Estalvi energètic a 
l'Escola La Cabana 2040016428 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Santa 
Eulàlia de 
Ronçana 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

50/50 a les 
escoles 50/50 a les escoles 2040009928 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Palafolls 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) 

Campanya d'estalvi 
energètic: 50/50 

(escoles) 
2040013582 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Sant 

Climent de 
Llobregat 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Implantar el 50/50 
al CEIP de Sant 

Climent 

Implantar el 50/50 al 
CEIP de Sant Climent 2040009374 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Sallent 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Projecte d'estalvi 
energètic a 

l'escola Torres 
Amat 50/50 

Projecte d'estalvi 
energètic a l'escola 
Torres Amat 50/50 

2040007294 
Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

50/50 escoles 
públiques d' 

Olèrdola 
50/50 escoles 

públiques d' Olèrdola 2040008738 
Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Sant Pol 

de Mar 
 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

50/50 INSTITUT 
LA VALLALTA 

50/50 INSTITUT LA 
VALLALTA 2040012497 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
de Manlleu 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya Passa 
l'energia a 

l'equipament de 
l'Àrea de 

Promoció Social i 
Personal, salut 

Pública, Consum 
i Igualtat 

Campanya Passa 
l'energia a 

l'equipament de 
l'Àrea de Promoció 
Social i Personal, 

salut Pública, 
Consum i Igualtat 

2040018259 
Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Begues 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 

escola Sant 
Cristòfol i llar 

d'infants 

Campanya d'estalvi 
energètic escola Sant 
Cristòfol i llar d'infants 

2040008279 
Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Calders 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Treball energètic 
de l'escola verda, 

de Calders 

Treball energètic de 
l'escola verda, de 

Calders 
2040010278 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Cabrera 

de Mar 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Reducció 
energètica als 

centres escolars 
Pla de l'Avellà 

Reducció energètica 
als centres escolars 

Pla de l'Avellà 
2040003758 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Sant 

Mateu de 
Bages 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Implantació del 
50/50 al CEIP 
Sant Esteve 

Implantació del 50/50 
al CEIP Sant Esteve 2040001243 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Corbera 
de Llobregat 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Campanya 
d'estalvi energètic 

50/50 
Campanya d'estalvi 

energètic 50/50 2040016110 
Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Torrelles 
de Llobregat 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

Suport en el 
manteniment del 

50/50 

Suport en el 
manteniment del 

50/50 
2040011934 

Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament 
de Badalona 

Campanyes 
d'estalvi 

energètic: 50/50 
(escoles) i 

Passa l'energia 
(equipaments) 

50/50 en escoles 50/50 en escoles 2040009410 
Per no obtenir la 
puntuació mínima 

de 50 punts 
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Setè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del 
Catàleg, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 
 

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 del Premi Frederic Roda de Teatre, 
corresponent a l’any 2020, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2020/9003).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, té proposats entre els seus objectius principals impulsar el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial i assolir i consolidar un elevat grau de 
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania. 
 
Amb l’objectiu de potenciar la promoció i difusió dels artistes i creadors, l’Àrea de 
Cultura té previst procedir a la convocatòria del Premi Frederic Roda de teatre. 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic 
Roda de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la 
vida teatral catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, actor, director, pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2020 la Diputació de Barcelona vol donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al món local i als espais escènics municipals, és en 
aquest sentit que es proposa aprovar la convocatòria del Premi Frederic Roda de 
teatre. 
 
El Premi d’enguany es veu afectat per la pandèmia de la COVID-19 i la conseqüent 
situació de confinament i aïllament social imposades amb l’objecte de detenir la seva 
propagació. Com a resultat, en allò que afecta a aquestes bases, es produeix un 
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perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més castigats a nivell 
econòmic. 
  
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 s’estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió subvencions i per extensió de premis 
de naturalesa subvencional, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès el que disposa a l’article 2.3 l’Ordenança General de Subvencions que considera 
que els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb 
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de 
subvencions.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al Premi Frederic Roda de teatre és de DOTZE  
MIL EUROS (12.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 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. 
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Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vista la disposició derogatòria única del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, 
mitjançant el qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 
14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 (BOE de 23 de maig de 2020), que, entre d’altres, deroga 
amb efectes d’1 de juny de 2020 la disposició addicional tercera del Reial decret 
463/2020. 
 
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), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, així com l’aprovació de la convocatòria de beques i premis de naturalesa 
subvencional, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202020205120011853), que incorpora les 
bases específiques, del Premi Frederic Roda de teatre corresponent a l’any 2020 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el 
següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 
CORRESPONENT A L’ANY 2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120011853 
 
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. Antecedents 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic Roda 
de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la vida teatral 
catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació Dramàtica de 
Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, actor, director, 
pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2018 la Diputació de Barcelona va voler donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al món local i als espais escènics municipals, és en aquest 
sentit que va convocar el Premi Frederic Roda de teatre 2018. 
 
Seguint amb la línia iniciada, la Diputació de Barcelona proposa de nou aprovar les bases 
del Premi Frederic Roda de teatre 2020. 
 
3. Objecte i finalitat del premi 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar dos textos dramàtics escrits en català amb la finalitat de donar suport als 
dramaturgs i a la seva obra. 
 
4. Beneficiaris 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres dramàtiques originals, majors 
de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 
 
5. Característiques del text 
 
5.1 Hi podran concórrer obres dramàtiques originals, inèdites i no estrenades en el moment 
de presentar la sol·licitud, que no hagin guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni 
estiguin en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de 
presentar la sol·licitud. 
 
5.2 Les obres presentades hauran d’estar escrites en català i han de tenir una extensió 
mínima de 50.000 caràcters. 
 
5.3 El tema de l’obra és lliure. 
 
6. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària 
 
6.1. La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 12.000 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les 
retencions corresponents segons la legislació vigent. 
 
Excepcionalment com a mesura extraordinària i amb la finalitat de donar impuls al sector 
cultural, que s'ha vist molt afectat pel context generat per la COVID-19 i per les mesures 
preses per combatre-la, la Diputació de Barcelona en l’edició de l’any 2020 considera 
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atorgar dos premis als millors textos, amb una dotació de 8.000 euros per al primer premi i 
de 4.000 euros per al segon premi. 
 
Aquest segon premi extraordinari s’atorgarà prioritàriament al millor text que plantegi una 
posada en escena que permeti un distanciament obligat entre els actors, amb la finalitat de 
premiar una proposta que doni resposta a les mesures sanitàries i de protecció generades 
per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.  
 
En cas que no hi hagués cap text que contemplés aquest requisit, aquest segon premi 
s’atorgaria al segon text més votat pel jurat. 
 
6.2 L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal 
d’editar el text de l’obra en català del primer premi. 
 
7. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
7.1 Només podrà presentar-se un sol text per persona física. 
 
7.2 El text ha de ser inèdit, no ha d’haver estat premiat, ni estrenat. En el cas que l’obra 
s’hagi presentat en format de lectura, no es considerarà estrenada. 
 
7.3 El text no pot haver estat presentat en edicions anteriors. 
 
8. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar 
 
8.1 El termini de presentació de la sol·licitud i el text començarà el 18 de juny i finalitzarà el 
31 d’agost de 2020. 
 
8.2 Les candidatures es presentaran online mitjançant un formulari específic de sol·licitud. 
 
8.3 La convocatòria i bases específiques, l’extracte de la convocatòria publicat al BOPB, el 
model de declaració responsable i el formulari de sol·licitud online es trobaran al lloc web de 
la Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/es/web/cultura/premi-frederic-roda  
 
8.4 En el formulari de sol·licitud online s’hauran d’adjuntar tres documents: a) la declaració 
responsable amb signatura digital o hològrafa en format pdf, o jpg, b) una còpia del DNI, i c) 
el text de l’obra, preferiblement en format pdf. 
 
8.5 Les persones interessades hauran:  
 

• Emplenar el formulari de sol·licitud online amb les dades de la persona sol·licitant 
amb: nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, adreça electrònica, pseudònim 
utilitzat per signar l’obra i breu ressenya de la seva trajectòria professional, literària o 
teatral. Aquesta sol·licitud no es farà arribar al comitè de valoració, ni al jurat per tal 
de salvaguardar la identitat dels autors que presenten les obres. 

 
• Adjuntar la declaració responsable signada digitalment o hologràficament en què es 

manifesti: 
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- que l’obra que es presenta és original, inèdita i no estrenada en el moment de 
presentar la sol·licitud; 

- que l’obra que es presenta no ha guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni es 
troba en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de 
presentar la sol·licitud; 

- que l’obra que es presenta no ha estat lliurada en edicions anteriors; 
- que el sol·licitant reuneix tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari 

d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions. 

 
• Adjuntar el text de l’obra. En el primer full del document haurà de constar el títol i el 

pseudònim de l’autor. No hi podrà constar el nom de l’autor. 
 
• Adjuntar una còpia del DNI. 

 
8.6 El comitè de valoració no considerarà les propostes que no acompleixin amb aquests 
requisits i no es presentin en les dates establertes. 
 
9. Composició del jurat, avaluació i resolució 
 
9.1 Es constituirà una Comissió Tècnica del Premi formada per cinc persones de l’àmbit 
teatral i seran membres de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. Cada membre 
de la Comissió es llegirà totes les obres. La Comissió farà una primera valoració de les 
obres i elevarà una proposta, amb la selecció de sis obres, als membres del jurat. La 
composició nominativa de la Comissió Tècnica es farà pública oportunament al web de la 
Diputació de Barcelona. 
 
9.2 Per a la resolució del premi es convocarà a un jurat especialitzat, format per 4 membres, 
representants dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals de la demarcació 
de Barcelona, segons el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, 
d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, i presidit pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui. La composició nominativa 
d’aquest jurat es farà pública al web de la Diputació de Barcelona. 
 
9.3 El jurat comptarà amb la Gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, o 
persona en qui delegui, que actuarà com a secretaria del jurat amb veu però sense vot. 
 
9.4 El jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de 
vots, i proposarà l’adjudicació del Premi Frederic Roda de teatre. Els projectes seran 
avaluats en funció de la seva qualitat, originalitat, contemporaneïtat i per la utilització dels 
llenguatges més actuals. 
 
9.5 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot 
de qualitat del president. 
 
9.6 De la/les sessió/ns del jurat, se’n redactarà un acta, que signaran el president i la 
secretaria i on es farà constar el veredicte. 
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9.7 El règim de funcionament del jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
9.8 El jurat no pot declarar desert el premi. El jurat no pot declarar el premi ex-aequo. 
 
9.9 La resolució del jurat serà comunicada la segona quinzena de novembre de 2020. 
 
9.10 La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
10. Drets de la propietat intel·lectual i industrial 
 
10.1 Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels 
respectius projectes. 
 
10.2 Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que 
no existeixen drets previs de tercers sobre els projectes presentats a la convocatòria. 
 
10.3 Els autors concurrents, pel fet de ser-ho, certifiquen l’autoria del text que presenten i 
eximeixen a la Diputació de Barcelona de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de 
qualsevol altra infracció de la legislació vigent en la qual pogueren incórrer com a 
participants. 
 
10.4 Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin 
causar als drets de tercers amb la participació dels treballs que presentin i pels seus 
continguts i hauran d’indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis en què incorrin per 
l’incompliment de l’obligació abans descrita. 
 
11. Pagament i seguiment 
 
El Premi Frederic Roda serà lliurat a partir de la notificació de la resolució d’atorgament. 
 
Abans del pagament els beneficiaris hauran d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com emplenar la fitxa 
corresponent d’alta de tercers amb les dades bancàries per a fer-se la transferència. 
 
12. Obligacions 
 
Les obres premiades ha de fer constar en totes les seves edicions, i en tots els suports 
publicitaris i de difusió, el distintiu “1r Premi Frederic Roda de teatre. Edició 2020” ó “2n 
Premi Frederic Roda de teatre. Edició 2020” 
 
13. Publicitat del premi atorgat 
 
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria serà objecte de publicitat a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, també serà objecte de publicitat al web de la Diputació de Barcelona. 
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14. Obres no premiades 
 
Una vegada resolta la convocatòria els arxius digitals, els documents i fitxers informàtics de 
les obres no premiades seran esborrats deu dies desprès d’haver fet públic el veredicte del 
jurat. Tant els membres de la Comissió Tècnica com els del Jurat es fan responsables de 
l’eliminació dels documents que se’ls ha enviat per a la seva valoració. 
 
15. Acceptació de termes i condicions 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases i 
condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les mateixes 
elaborades per la Diputació de Barcelona, així com la conformitat amb la decisió del jurat. 
 
16. 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. 
 
17. Resolució de conflicte 
 
La Diputació es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi en relació amb 
les bases. 
 
18. Protecció de dades 
 
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 
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. 
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Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre General, Rbla, 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 
 
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 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona d’11 de juny 
de 2020 pel qual s’aprova la convocatòria que incorpora les bases específiques del 
Premi Frederic Roda de teatre corresponent a l’any 2020 mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva . 
 
Codi convocatòria: 202020205120011853 
 
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 https://www.diba.cat/web/cultura/premi-frederic-roda 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres dramàtiques originals, majors 
de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar dos textos dramàtics escrits en català amb la finalitat de donar suport als 
dramaturgs i a la seva obra. 
 
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). 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Quart. Quantia. 
 
La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 12.000 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les retencions 
corresponents segons la legislació vigent. 
 
Excepcionalment com a mesura extraordinària i amb la finalitat de donar impuls al sector 
cultural, que s'ha vist molt afectat pel context generat per la COVID-19 i per les mesures 
preses per combatre-la, la Diputació de Barcelona en l’edició de l’any 2020 considera 
atorgar dos premis als millors textos, amb una dotació de 8.000 euros per al primer premi i 
de 4.000 euros per al segon premi. 
 
Aquest segon premi extraordinari s’atorgarà prioritàriament al millor text que plantegi una 
posada en escena que permeti un distanciament obligat entre els actors, amb la finalitat de 
premiar una proposta que doni resposta a les mesures sanitàries i de protecció generades 
per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.  
 
En cas que no hi hagués cap text que contemples aquest requisit, aquest segon premi 
s’atorgaria al segon text més votat pel jurat. 
 
L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal d’editar 
el text de l’obra en català del primer premi. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud i el text començarà el 18 de juny i finalitzarà el 31 
d’agost 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 DOTZE MIL EUROS (12.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 del pressupost de despeses de 2020. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
Seu electrònica de la Diputació.”  
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
bases per a la gestió i el desenvolupament del programa “Servei Local de 
Teleassistència. Anys 2021-2024" (Exp. núm. 2020/0008613).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials contempla la teleassistència com a 
un servei social bàsic de competència municipal. Així mateix, figura com a una 
prestació garantida a la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i per tant exigible com 
a dret subjectiu. 
 
La teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la 
població en general, preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per 
raons d’edat, aïllament social, salut i/o dependència. 
 
Atenent al marc legislatiu vigent i donat l’increment del grau d’envelliment de la 
població i l’augment de persones en situació de dependència, el Servei Local de 
Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha experimentat en els últims anys un 
creixement força significatiu en termes quantitatius. S’ha passat de 3.819 persones 
usuàries l’any 2005 a 89.863 persones usuàries a finals de l’any 2019. Actualment es 
presta a tots els municipis de la província amb una cobertura d’un 12,4 % per a la 
població de persones majors de 65 anys i d’un 31,8 % per a la població de persones 
majors de 80 anys, indicadors d’implantació dels més representatius al territori 
espanyol.  
  
Cal remarcar que, a més d’aquest creixement quantitatiu, la Diputació de Barcelona ha 
fet un esforç en termes qualitatius, necessaris per prestar el servei de forma eficient a 
les persones. En aquest sentit, s’ha ampliat i millorat el ventall de prestacions a més 
d’adaptar el servei a col·lectius amb necessitats especials – com és el cas, de 
l’adaptació del servei a persones amb dificultats a la parla i/o l’oïda – alhora que s’ha 
avançat en aspectes tecnològics que han permès millorar els procediments de gestió i 
seguiment del servei, especialment aquells que es fan des dels ens locals.  
 
Així mateix, és clau remarcar que el Servei Local de Teleassistència, a més de 
realitzar una funció d’atenció a emergències telefònica, realitza una tasca clau en 
l’àmbit de seguiment presencial de les persones usuàries, superant en escreix les 
prestacions d’un servei bàsic com la telealarma. En aquest sentit, durant l’any 2019 es 
van fer més de 100.000 visites domiciliàries. 
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És per aquests motius que el Servei Local de Teleassistència s’ha de dotar d’un ampli 
conjunt de recursos tecnològics i humans, com són els Serveis d’Intervenció 
Domiciliària o el recurs de primera resposta d’atenció a emergències socials conformat 
per les Unitats Mòbils, que són atributs que caracteritzen al programa com a un servei 
de teleassistència avançada. La complexitat d’un servei d’aquestes característiques ve 
tant per l’articulació del desplegament equitatiu territorial i el coneixement tècnic que 
requereix, per l’experiència necessària en la gestió de serveis similars, així com per 
l’elevada professionalització requerida dels equips de recursos humans destinats a la 
execució del contracte.  
 
En aquest sentit, el Servei Local de Teleassistència ha de desenvolupar amb un alt 
grau de qualitat les següents funcions:  
 

- Proporcionar un contacte permanent de la persona amb l’exterior i un accés als 
recursos de la comunitat, a través d’un terminal connectat permanentment a un 
Centre d’atenció.  

- Donar resposta immediata en cas d’emergència tant telefònica com reforçada 
amb recursos d’atenció personalitzada propis del servei o externs que puguin 
atendre la persona davant situacions d’emergència personal, social o sanitària.  

- Realitzar seguiments de les persones usuàries davant situacions específiques 
que porten a la persona a una situació de fragilitat, bé per detectar possibles 
alertes i/o riscos o per donar suport i acompanyament en moments de crisi o 
necessitats especials.  

- Garantir seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar, 
desenvolupant mecanismes de reforç de detecció de riscos a la llar o per a la 
salut de la persona mitjançant la tecnologia i accions de caire preventiu.  

 
Per a la implementació d’aquest programa al territori de la demarcació de Barcelona, la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 28 de març de 2012 
(data de publicació al BOPB 16 d’abril de 2012), les Bases per a la gestió i 
desenvolupament del Servei Local de Teleassistència per als anys 2013-2014, que 
establien les relacions entre la Diputació i els ens locals participants en el programa. 
Per al període 2015-2016, aquestes bases es van prorrogar per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació en data 27 de novembre de 2014 (data de publicació al BOPB 
12 de desembre de 2014). 
 
Aquestes bases establien que la Diputació de Barcelona contractaria una empresa o 
entitat per a la prestació del servei, motiu pel qual va convocar un procediment obert 
de contractació, del que en va resultar adjudicatària l’empresa Televida Servicios 
Sociosanitarios, SL per al període 2013-2014. Aquest contracte també es va prorrogar 
posteriorment per al període 2015-2016. 
 
Finalitzat el contracte per a la prestació del servei de teleassistència i davant la 
necessitat de promoure un nou procediment de contractació per poder continuar amb 
la prestació del servei, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en 
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data 31 de març (BOPB de 8 d’abril de 2016), unes noves Bases per al període 2017-
2018, que han estat prorrogades per al període 2019-2020, per acord de la Junta de 
Govern, de data 29 de novembre de 2018 (BOPB d’11 de desembre de 2018). 
 
Del procediment obert de contractació per a la prestació del Servei de Teleassistència 
pel període 2017-2020, va resultar adjudicatària Televida Servicios Sociosanitarios, 
SL, amb domicili, a efectes de notificacions, al carrer Llacuna, 161, 4a. planta, local-D, 
08018 de Barcelona i amb NIF: B-80925977. Aquest contracte, i la seva pròrroga, 
finalitza el 31 de desembre de 2020. 
 
La Junta de Govern, en la sessió de 14 de maig de 2020, va prorrogar, per la situació 
d’emergència, la prestació del servei local de teleassistència amb efectes del dia 1 de 
gener a 30 d’abril de 2021 amb l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL. 
 
Per tal de continuar amb la prestació del Servei de Teleassitència, a partir de la 
finalització del contracte esmentat anteriorment, s’està tramitant un nou procediment 
de contractació que està previst que sigui aprovat per la Junta de Govern en sessió de 
data 11 de juny de 2020. 
 
El servei a contractar continuarà sent finançat des de la cooperació institucional entre 
la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província que participen actualment en 
el programa o que s’hi adhereixin de nou. Per aquest motiu és necessari procedir a 
l’aprovació d’unes Bases per a la gestió i desenvolupament del programa Servei Local 
de Teleassistència que permetin establir les relacions entre els ens locals de la 
província i la Diputació de Barcelona a partir de l’1 de maig de 2021. 
 
Atès que la suspensió i no tramitació del procediment causaria un perjudici greu que 
afectaria al funcionament bàsic del Servei de Teleassistència donada la necessitat de 
disposar d’unes Bases, que regulin la participació dels Ens locals, prèvies a l’aprovació 
del procediment de contractació del servei. 
 
Vistos el text refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases de règim local, així com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons les 
quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 
Vista la DA 3a. del Reial decret 463/2020, modificada pel Reial decret 465/2020, de 17 
de març. 
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Atesa la Circular de la de la Secretaria General, de data 6 d’abril de 2020, sobre 
suspensió dels procediments administratius en la Diputació de Barcelona durant l’estat 
d’alarma i les seves excepcions. 
 
Vist l’apartat 3.4.k.1) 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. 14600/20, en data 16 de desembre de 
2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
En virtut de tot això, per delegació de la Presidència, es proposa l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei 
Local de Teleassistència–Anys 2021-2024”, per tal de regular i fixar els criteris i el 
procediment de prestació del servei de teleassistència entre els ens locals de la 
província de Barcelona que ho sol·licitin i d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “SERVEI LOCAL 
DE TELEASSISTÈNCIA”- ANYS 2021 a 2024 

 
1. Objecte 
 
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de participació en el programa 
“Servei Local de Teleassistència”, per als anys 2021 a 2024, per als ens locals de la 
província de Barcelona que han vingut participant en el programa en períodes anteriors i per 
aquells altres que sol·licitin la seva participació per primera vegada. 
 
2. Finalitat del Servei 
 
2.1.- La teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
per tant exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació de necessitat que 
correspongui, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de 
gener, d’atenció social primària, constituint un servei de competència municipal.  
 
2.2.- En termes generals, la teleassistència és una modalitat de servei social d’atenció 
domiciliària la qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, 
donar-les una resposta ràpida i garantir la comunicació permanent de la persona amb 
l’exterior. 
 
2.3.- Les funcions principals del Servei Local de Teleassistència són: 
 

¨ Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de 
necessitat.  
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¨ Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés als serveis de la 
comunitat. 

¨ Donar una resposta immediata en cas d’emergència personal, social i/o sanitària. 
¨ Realitzar el seguiment de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o 

riscos de tipus social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per 
donar suport i acompanyament en moments de crisis o necessitats especials.  

¨ Actuar de forma preventiva per evitar situacions de risc sobre la salut, sobre la 
seguretat i la soledat de la persona a través d’accions d’acompanyament, 
assessorament i suport personal o tecnològic. 

 
 2.4.- El Servei Local de Teleassistència és un servei de teleassistència avançada de 
conformitat amb la Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis 
Socials i Igualtat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència del 19 d’octubre de 2017, sobre la 
determinació del contingut del servei de teleassistència bàsica i avançada previst a la Llei 
39/2006 de 14 desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència.  
 
2.5.- El Servei Local de Teleassistència ofereix suport les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any, realitza un contacte directe i habitual amb la persona usuària i disposa de diferents 
serveis, programes d’atenció integral i tecnologia complementària tal i com descriuen els 
apartats 2 i 3 de l’Acord del Consell Territorial, com ara: 
 

¨ Serveis d’atenció domiciliària personalitzats a través d’un model d’atenció centrada en 
la persona.  

¨ Serveis d’atenció fora del domicili com la teleassistència mòbil.  
¨ Programes d’atenció integral com les accions desplegades en matèria preventiva, 

promoció de l’envelliment actiu, prevenció i detecció de la sospita de maltractaments, 
prevenció del suïcidi o atenció a contingències i grans catàstrofes.  

¨ Tecnologia complementària del servei com els dispositius perifèrics per detectar 
riscos a la llar o sobre la salut de la persona. 

 
3. Destinataris 
 
Són destinataris d'aquestes bases, els ens locals de la província de Barcelona menors de 
300.000 habitants que prestin el servei de teleassistència. 
 
4. Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència 
 
Aquest servei es destina a la població general i, especialment, a aquelles persones que 
poden necessitar suport per trobar-se en una situació de risc per raons d’edat, vulnerabilitat 
social, caigudes freqüents, situacions socials i/o de salut complexes, soledat, aïllament, 
manca d’autonomia funcional i/o situacions de discapacitat o dependència, entre d’altres 
motius de risc.  
 
5. Tipus de beneficiaris 
 
5.1.- Els ens locals són els responsables de valorar la idoneïtat de les persones per rebre el 
servei, d’establir els criteris d’accés i de sol·licitar les altes de les persones en el Servei 
Local de Teleassistència. 
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5.2.- El Servei Local de Teleassistència té un caràcter universal però és un servei que es 
considera adient, entre d’altres, per a les persones que tenen alguna de les següents 
característiques relacionades amb la manca de xarxa social i/o familiar, malaltia, 
discapacitat i/o dependència, en la línia del que relaciona l’Acord del Consell Territorial: 
 

¨ Que requereixen suports per a la seva seguretat i independència a la seva llar.  
¨ En risc de soledat, aïllament o perill. 
¨ En risc d’accident, caigudes o pèrdues de consciència. 
¨ Amb dificultats de mobilitat. 
¨ Amb malalties que generin riscos com diabetis, hipertensió, cardiopaties, bronquitis, 

asma, entre d’altres. 
¨ Amb limitacions temporals a la seva autonomia. 
¨ En situació de demències lleus o amb indicis i senyals d’oblits. 
¨ En processos de llarga durada de rehabilitació física, cognitiva i/o funcional.  
¨ Que poden incórrer en riscos per a la seva salut dins i fora de la llar. 

 
5.3.- Les tipologies de persona usuària del Servei Local de Teleassistència són les 
següents: 
 
Titular del servei. 
Persona que reuneix tots els requisits per ser usuària. En el domicili solament podrà haver 
un/a titular del servei. 
 
Cotitular del servei. 
Persona que conviu amb la titular del servei i que alhora reuneix els requisits per ser-ne 
usuària. En un domicili podrà haver més d’una persona cotitular del servei.  
 
5.4.- En un domicili sempre hi haurà una tecnologia bàsica (terminal i unitat de control 
remot) i d’altra complementària (dispositius de seguretat i teleassistència adaptada), si 
s’escau, que serà assignada en funció de les necessitats. Aquesta podrà ser: 
 

¨ Tecnologia associada al domicili: terminal de teleassistència i aquella tecnologia 
complementària amb l’objectiu de protegir riscos a la llar (detectors de foc/fum, gas o 
monòxid de carboni, presència, entre d’altres). 

 
¨ Tecnologia associada a la persona: unitat/s de control remot i aquella tecnologia 

complementària amb l’objectiu de protegir riscos sobre la salut de la persona (detector 
de caigudes, dispositius de prestació del servei fora de la llar, teleassistència mòbil, 
entre d’altres). 

 
5.5.- Una persona que, atesa la seva capacitat física, psíquica o sensorial, no pot activar per 
sí mateixa el servei, podrà ser usuària del mateix quan s’estimi necessari i sempre haurà de 
conviure amb un titular essent, per tant, cotitular del servei. 
 
6. Tipologies de servei 
 
6.1.- Els nivells de suport del Servei Local de Teleassistència són: 
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¨ Bàsic. Es correspon amb persones amb una xarxa social i una situació de salut bona 
en termes generals. Constitueixen aproximadament el 48 % del total de persones 
usuàries del servei. 

 
¨ Mitjà. Es correspon amb persones amb unes relacions socials mitjanes i una situació 

de salut moderada. Constitueixen aproximadament el 44 % del total de persones 
usuàries del servei. 

 
¨ Alt. Es correspon amb persones amb unes relacions socials baixes independentment 

de la seva situació de salut. Constitueixen aproximadament el 7 % del total de 
persones del servei.  

 
¨ Molt alt. Es correspon amb persones amb una situació de fragilitat extrema per 

situacions socials i/o personals complexes. En aquests casos s’han d’activar protocols 
d’atenció específics com ara, el protocol de detecció de la sospita de maltractaments 
o prevenció del suïcidi, entre d’altres. Constitueixen aproximadament l’1 % del total de 
persones del servei. 

 
6.2.- Aquests nivells de suport determinen dues tipologies de servei: 
 

- Teleassistència avançada d’intensitat moderada. 
Aquesta modalitat comporta un nivell de suport bàsic quant a prestacions i tecnologia 
complementària, com ara la periodicitat dels contactes telefònics, cobertura d’unitats 
mòbils i dispositius adaptats per persones amb dificultats a la parla i/o a l’oïda o amb 
dificultats de mobilitat en cas de necessitat. Representa actualment un 48 % de les 
persones usuàries del servei i es correspon amb nivell de suport bàsic. 
 

- Teleassistència avançada d’intensitat alta. 
A banda de les prestacions anteriors, aquesta modalitat comporta addicionalment 
nivells superiors de prestacions i tecnologia complementària, com ara un major 
nombre de contactes telefònics i visites domiciliàries periòdiques, a més de i 
dispositius perifèrics (detectors de fum/foc, gas, monòxid de carboni, 
mobilitat/passivitat, caigudes o teleassistència mòbil). Representa actualment un 52 % 
de les persones usuàries del servei i es correspon amb els nivells de suport mitjà, alt i 
molt alt descrits anteriorment. 

 
6.3.- La distribució actual de les persones usuàries del Servei Local de Teleassistència 
segons la tipologia de servei i tipologies de persona usuària són les següents:  
 
  Tipologies de persones usuàries  
  Titular Cotitular  

Tipologies 
de servei 

Teleassistència 
avançada 
d’intensitat 
moderada (nivell 
suport bàsic) 

41 % 7 % 48 % 
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  Tipologies de persones usuàries  
  Titular Cotitular  

Teleassistència 
avançada 
d’intensitat alta 
(nivell suport mitjà, 
alt i molt alt) 

44 % 8 % 52 % 

  85 % 15 % 100 % 
 
 
7. Prestació del servei  
 
7.1.- El programa “Servei Local de Teleassistència” és conseqüència de la cooperació 
interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província adherits al 
programa. 
 
7.2.- El servei de teleassistència serà prestat per una empresa externa seleccionada per la 
Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment de 
contractació en el termes que s’especifica a la base 11.- “Finançament del programa”. 
 
7.3.- La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir, en el seu procediment de 
contractació, les condicions de prestació del servei i els preus de licitació. 
 
7.4.-Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar als 
ens locals participants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat 
contractada i els preus definitius d’adjudicació. 
 
7.5.- La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels ens locals participants en el 
programa els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a terme. 
 
8. Procediment d’adhesió   
 
8.1.- Els ens locals de la província que vulguin continuar participant o que vulguin participar 
per primer cop en el programa, hauran de procedir a l’aprovació per l’òrgan competent de 
l’adhesió i participació en el programa. 
 
8.2.- Aquesta adhesió només s’haurà de fer un cop i tindrà validesa per a tot el període de 
vigència d’aquestes bases incloses les seves pròrrogues. 
 
8.3.- L’adhesió implica l’acceptació de les condicions definides en les presents bases i 
comporta el compromís per part dels ens locals de fer front al percentatge de finançament 
que els correspongui derivat de la prestació del servei en el seu territori, durant tota la 
vigència de les presents bases i, si s’escau, de les seves pròrrogues. 
 
8.4.- El/la Secretari/ària de l’ens local haurà de trametre diligència de l’acord d’adhesió 
efectuat per l’òrgan competent a la Diputació de Barcelona 
 
8.5.- Aquesta tramitació s’haurà d’efectuar de forma electrònica i a través del Portal 
Municipal de Tràmits (PMT), omplint el formulari que es troba com a Annex a les presents 
Bases i adjuntant la diligència del Secretari/ària. 
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8.6.- L’ús del PMT comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 
ús se’n derivin. 
 
8.7.- Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases d’aquest règim poden, abans de finalitzar el 
termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla 
de Calalunya 126, Barcelona) en horari de 08:30 hores a 14:30 hores en dies hàbils, on 
rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. 
Tot això, sense 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 ha d’anunciar a la Diputació 
de Barcelona mitjançant correu electrònic adreçat al centre gestor i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert.  
 
8.8.- Un cop efectuada l’adhesió, les sol·licituds de serveis es formularan a través d’una 
aplicació informàtica, que es posarà a disposició dels ens locals adherits.  
 
8.9.- No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs. 
 
9. Participació econòmica de les persones beneficiàries en el servei 
 
9.1.- Els ens locals podran, en funció de les seves competències, establir mecanismes de 
copagament del servei de teleassistència segons criteris ajustats a la legislació oportuna en 
aquest àmbit. En aquest sentit, es posa a disposició dels ens locals, el “Model de 
Copagament dels Serveis d’Atenció Domiciliària de la Diputació de Barcelona” 
http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament 
 
9.2.- En aquest supòsit, la tarifa a satisfer per la persona usuària no podrà excedir del cost 
que li suposa a l’ens local cada servei, segons el percentatge de participació en el 
finançament que s’estableix en la base 11. 
 
9.3.- En qualsevol cas, l’empresa prestadora del servei de teleassistència mai podrà 
presentar les factures a nom de la persona usuària del servei. 
 
10. Criteris de distribució dels serveis 
 
10.1.- Si la demanda de serveis per part dels ens locals fos superior a l'oferta, la Diputació 
de Barcelona es reserva el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels 
serveis de teleassistència d’acord amb la planificació provincial i en funció de l’índex de 
cobertura del servei dins del territori de l’ens local que fa la demanda en relació amb la 
mitjana de cobertura de la província.  
 
10.2.- A aquests efectes l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de 
Barcelona comunicarà a l’empresa contractada el nombre de serveis que corresponen a 
cada ens local i els requisits imprescindibles de les persones demandants.  
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11. Finançament del programa 
 
11.1.- El servei es finança amb les aportacions dels ens locals i de la Diputació de 
Barcelona, que es distribueixen de la següent manera: 
 

- Un 47 % a càrrec de la Diputació de Barcelona 
- Un 53 % a càrrec dels Ens locals participants en el programa 

 
11.2.- L’empresa que resulti contractista del procediment de contractació esmentat en la 
Base 7, facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona en una única factura el 100 % 
del cost de tots els serveis actius durant aquell mes. 
 
11.3.- No obstant això, prèviament el contractista haurà d’obtenir la conformitat de cada ens 
local, segons els serveis actius al seu territori. En cas que la relació de serveis d’algun ens 
local no resulti conforme, aquells serveis no es podran incloure en la factura global de la 
mensualitat. 
 
11.4.- En aquesta factura mensual s’haurà de fer constar l’import del percentatge de 
participació de la Diputació i l’import de participació de cada un dels ens locals, per tal que a 
la finalització de l’exercici pressupostari la Diputació pugui requerir a cada ens local la 
transferència de la serva part de cofinançament. 
 
11.5.- A la finalització de cada exercici pressupostari, i dins del primer trimestre de l’any 
següent, la Diputació de Barcelona notificarà a cada ens local l’aportació corresponent a 
l’any anterior que ha de realitzar, per tal que procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant 
ingrés en el seu compte general, en el termini de 30 dies. 
 
11.6.- Els imports de les factures seran meritats diàriament a partir de la data d’inici de la 
prestació del servei a l’usuari. Els dies corresponents al període de suspensió temporal del 
servei no generaran drets a efectes de meritació. 
 
11.7.- Els ens locals de la província de Barcelona participants en el Servei Local de 
Teleassistència, hauran de consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer 
front a les despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial. 
 
12. Unitats Mòbils 
 
12.1.- Les unitats mòbils conformen un recurs d’atenció a emergències socials i tècniques 
de forma presencial, operatiu les 24 hores i els 365 dies de l’any i que és complementari al 
servei de teleassistència d’atenció bàsic.  
 
12.2.- Aquest recurs està format per un conjunt de mitjans humans i materials, amb caràcter 
mòbil, que complementen els serveis prestats des del centre d’atenció a través de la 
intervenció presencial en el domicili amb l’objecte de realitzar actuacions socials de primera 
resposta, seguiment de les persones usuàries o intervencions tecnològiques bàsiques.  
 
12.3.- Les unitats mòbils garantiran una sèrie de prestacions prioritàries en el marc del 
servei, i d’altres seran complementàries o secundàries i excepcionals.  
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a) Les funcions prioritàries de les unitats mòbils són: 
 

¨ Intervenir directament davant emergències de caire social derivades per exemple 
d’un intent de robatori, una sospita de maltractaments o un accident o sinistre a la 
llar.  
En aquests casos, des del centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili 
de la persona usuària, i si s’estima oportú, de forma complementària es 
mobilitzaran les persones de contacte de la persona usuària i els recursos 
d’atenció a emergències de la comunitat.  

 
¨ Aixecament de caigudes produïdes al domicili.  

En aquests casos, des del centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili 
de la persona usuària i s’abandonarà quan hi hagi una certesa absoluta que la 
persona torna a estar en una situació normalitzada i no hi ha motius que facin 
sospitar d’alguna conseqüència sobre la salut de la persona.  

 
¨ Donar suport a les emergències sanitàries detectades des del centre d’atenció o 

per la unitat mòbil quan arriba al domicili i detecta la necessitat d’un recurs 
d’emergència.  

 
b) Les funcions complementàries o secundàries de les unitats mòbils són: 

 
¨ Custòdia de claus. 

La unitat mòbil realitzarà la custòdia de les claus d’aquelles persones en situacions 
d’extrema soledat i fragilitat dels municipis on no hi hagi acords de custòdia. 

 
¨ Mobilització de claus. 

La unitat mòbil realitzarà gestions en la recollida i/o mobilització de les claus de 
domicilis de persones usuàries dels municipis que les tinguin en custòdia.  

 
¨ Seguiment personalitzat de l’estat de persones identificades en situació de risc. 

Aquests casos seran acordats amb els serveis socials municipals.  
 
¨ Companyia i suport en casos específics. 
 
¨ Intervencions tècniques bàsiques relacionades amb la unitat de teleassistència i 

els seus complements.  
 
12.4.- Aquestes unitats mòbils atenen, segons el temps de resposta requerit, emergències, 
contingències o activitat programada.  
 

¨ Les emergències són situacions on la salut i el benestar de la persona poder estar, de 
forma real o potencial, en perill. Aquestes requeriran la mobilització immediata en un 
temps de 40 minuts com a màxim. 

 
¨ Les contingències són situacions on es requereix la intervenció però la persona no 

està en risc, com per exemple l’atenció i/o l’assessorament a problemes socials, el 
suport a les activitats de la vida diària, el suport urgent a la gestió de casos, les 
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urgències tecnològiques d’instal·lació i/o connexió, manteniment correctiu urgent de 
l’equipament o la tramitació urgent de la custòdia de claus, entre d’altres. 

 
12.5.- La Diputació de Barcelona proveirà a través del contractista del servei d’un mínim 29 
unitats mòbils (vehicles) amb els recursos necessaris i suficients (humans, materials i 
tècnics) que realitzaran intervencions als ens locals de la província de Barcelona de les 
quals: 
 

¨ Setze (16) unitats mòbils seran de primera resposta i tindran la finalitat d’atendre 
emergències o contingències i també podran fer activitat programada segons les 
necessitats puntuals del servei, tot i que la seva funció és primordialment reactiva.  

 
Aquestes necessiten una base territorial, ubicació la qual serà proposada per la 
Diputació de Barcelona i amb l’acord de cadascun dels ens locals. Aquestes bases 
tindran la finalitat de ser el lloc d’estacionament i de canvis de torns dels 
professionals. A més a més, d’aquestes bases, cinc tindran atenció les 24 hores del 
dia i els 365 dies de l’any i seran punts de custòdia de claus dels territoris de 
proximitat.  

 
¨ Tretze (13) unitats mòbils seran de segona resposta i tindran la finalitat de realitzar 

activitat programada i eventualment, atendran contingències. No necessiten d’una 
base territorial geogràfica concreta en ser un recurs que circula de forma contínua pel 
territori de la província de Barcelona.  

 
12.6.- Amb posterioritat a l’adjudicació del procediment de contractació per a la prestació del 
Servei Local de Teleassistència, la Diputació de Barcelona aprovarà un conveni tipus que 
regirà les condicions mínimes que han de tenir les setze bases territorials, com poden ser: 
zones de treball per canvis de torn, espai d’aparcament, facilitat de proporcionar un distintiu 
per circular en zones de trànsit restringit, etc. Aquest conveni tipus servirà de base per a la 
signatura dels convenis específics amb els ens locals.  
 
12.7.- Les 29 Unitats Mòbils hauran de realitzar un mínim de 88.000 hores de treball anual 
efectiu de les quals 65.000 hores hauran de ser realitzades per les unitats mòbils de primera 
resposta i 23.000 hores per les unitats mòbils de segona resposta.  
 
12.8.- Així mateix, la totalitat dels ens locals adherits al Servei Local de Teleassistència 
hauran de facilitar als seus territoris espais de custòdia de claus en col·laboració amb els 
organismes, centres o altres entitats que considerin, sempre i quan tinguin accés les 24 
hores. Els ens locals seran els encarregats de signar els seus respectius acords amb les 
institucions que considerin i la Diputació de Barcelona facilitarà el suport i assessorament 
que sigui necessari en aquesta matèria. 
 
13. Obligacions dels ens locals 
 
Els ens locals s'obliguen a:  
 
13.1.- Adherir-se al programa segons el procediment descrit en la Base 8 
 
13.2.- Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona. 
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13.3.- Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, fer la 
valoració inicial i la sol·licitud d’alta a l’empresa contractada per a la prestació del servei. 
 
13.4.- Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona, així com efectuar el 
seguiment del cas de les persones usuàries en l’àmbit territorial de la seva competència.  
 
13.5.- Facilitar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del 
servei en el seu territori. 
 
13.6.- Posar en coneixement de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació 
de Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb 
la màxima celeritat possible. 
 
13.7.- Finançar el 53 % del cost total del servei en el seu àmbit territorial. 
 
13.8.- Habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses per fer front a les obligacions 
derivades del cofinançament del programa. 
 
13.9.- Efectuar l’ingrés en el compte general de la Diputació de Barcelona, en el termini de 
30 dies, del 53 % del cost total dels serveis prestats l’any anterior en el seu àmbit territorial. 
 
13.10.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, 
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de 
Teleassistència, excepte en aquella que contingui dades personals dels usuaris del servei. 
 
13.11.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes 
per la Diputació de Barcelona. 
 
13.12.- Facilitar a la Diputació de Barcelona qualsevol informació que aquesta consideri 
necessària per a la verificació de la correcta execució del programa. 
 
14. Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona serà la responsable de les següents funcions generals: 
 
14.1.- La contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província 
de Barcelona menors de 300.000 habitants. 
 
14.2.- La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència.  
 
14.3.- El control i l’assegurament de la qualitat en la prestació i el funcionament general del 
servei. 
 
14.4.- L’establiment dels mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa 
contractada i els ens locals de la província amb l’objectiu d’assolir d’un desenvolupament 
òptim del servei de teleassistència. 
 
14.5.- El cofinançament d’un 47 % del servei. 
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14.6.- El pagament de les factures mensuals per la totalitat dels serveis en actiu d’aquell 
mes. 
 
14.7.- L’aprovació, durant el primer trimestre de cada exercici pressupostari, d’una relació 
amb els imports que li han estat facturats durant l’any anterior i que corresponen a la part 
del finançament dels ens locals (53 %). 
 
14.8.- La notificació a cada ens local de l’import a transferir a la Diputació en concepte de 
participació en el programa durant l’any anterior. 
 
15. Funcions de control i avaluació 
 
15.1.- L’empresa contractista del servei posarà a disposició de cada ens local un informe de 
seguiment amb caràcter mensual, que recollirà els principals indicadors del Servei Local de 
Teleassistència en el seu municipi. Es presentarà en format gràfic per a la seva divulgació i 
serà en format Excel per al seu anàlisi i explotació. 
 
15.2.- L’empresa contractista elaborarà, per a cada ens local, una memòria anual de gestió 
municipal que haurà d’estar disponible en una aplicació web de gestió en el termini màxim 
de dos mesos després de la finalització de cada exercici. 
 
15.3.- La Diputació de Barcelona podrà exercir en qualsevol moment, directament o a través 
d’una empresa/entitat externa, les funcions de control i avaluació del Servei Local de 
Teleassistència, així com els estudis que siguin adients per al desenvolupament òptim del 
mateix i per a la incorporació d’eines d’innovació que siguin oportuns, sense perjudici dels 
mecanismes de seguiment que han d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu 
de vetllar per un correcte funcionament del servei.  
 
16. Protecció de dades de caràcter personal) 
 
16.1.- D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de 
normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa als ens locals adherits al 
programa i al seu personal: 
 
Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb 
la protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Manteniment de les relacions institucionals i administratives entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al programa “Servei 
local de Teleassistència”. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu 
històric. 
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Legitimació del 
tractament 

Compliment de les obligacions conveniades. 
 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a 
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-
de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines 
del Registre https://www.diba.cat/web/registre/ 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT 
l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
16.2.- Els ajuntaments participants, com a responsables del tractament de les dades de 
caràcter personal necessàries per a dur a terme les actuacions previstes a l’objecte 
d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a 
 

i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la 
prestació de serveis contractada. 

ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament 
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 

iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals 
sota el control del responsable del tractament. 

iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del 
tractament es vegi en l’obligació d’executar. 

v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament. 
 
16.3.- El tractament consistirà en el processament, consulta i visualització d’informació en la 
que s’emmagatzema l’activitat en el domicili, les dades de l’usuari participant i dels 
contactes autoritzats a visualitzar la seva activitat. 
 
Concretament es realitzaran els següents tractaments: Consultes, conservació, 
comunicacions per transmissió, extracció, interconnexió, modificació, organització, recollida, 
registre i utilització. 
 
16.4.- Els ens locals participants posen a disposició i permeten la recollida per la Diputació, 
encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació: 

• Dades identificatives de les persones usuàries del servei (nom, domicili, telèfon). 
• Número de telèfon dels contactes autoritzats per cada participant amb accés a 

l’aplicació web, número d’identificació d’usuari (NIU), activitat realitzada dins del 
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domicili on es troben instal·lats els dispositius i aquelles que puguin considerar-se 
necessaris per les parts durant l’execució del treballs. 

 
16.5 La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot 
seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no 
autoritzat en aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades 
pels òrgans competents dels ens locals participants. No obstant, si considera que alguna de 
les instruccions infringeix el RGPD, o qualsevol altre disposició en matèria de protecció de 
dades, informarà immediatament a l’ens responsable. 
 
16.6.- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
 

a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 
per a la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases, per a la realització 
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de 
Teleassistència i per a la inspecció del Servei. 
 

b) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui:  

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant 
del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització 
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, 
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 
• La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 
• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 

resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 

forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 
• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 

mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  
 

c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del 
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal 
aplicar per procedir a la comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, 
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ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que 
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

 
d) Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius 

tractaments, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a contractar un tercer per al 
tractament d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions 
previstes en aquestes Bases, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau 
de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència, i per a la seva 
inspecció. 

 
La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del tractament, formalitzarà 
mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar les obligacions que 
assumeix l’empresa/entitat contractada en el tractament de les dades personals. Si el 
subencarregat ho incompleix, la Diputació com a encarregada inicial continua sent 
plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les 
obligacions. L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local per a les 
comprovacions que consideri oportunes realitzar. 
 

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi 
l’objecte. 

 
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, 

de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures 
de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

 
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 

l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 

persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
i) Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets següents: 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 

 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició i limitació del tractament, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de 
comunicar a l’Ens responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en 
cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, 
juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la 
sol·licitud. 

 
j) Dret d’informació/consentiment 

Amb caràcter general, correspondrà a l’empresa contractista facilitar el dret 
d’informació i recollir el consentiment del/la beneficiari/ària. En cas que s’estableixi 
que ho farà l’ET, la redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de 
consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades ho farà 
seguint les pautes marcades pel RT.  
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k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través del Delegat de Protecció de 
Dades de l’ens local, responsable del tractament Responsable dels Serveis Socials i 
amb copia al Responsable del seguiment del contracte de la Diputació, de les 
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui 
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar 
la incidència. 

 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

 
1) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 

 
2) Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 

contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 
3) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 

dades personals. 
 
4) Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació 

de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades 
per mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

 
l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 

relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 

l'autoritat de control, quan escaigui. 
 
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 

compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions 
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  

 
o) Implantar les mesures de seguretat necessàries per donar compliment dels requisits 

que s’estableixen al “Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema 
nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica” en la categoria que 
determini la Diputació, el “Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del 
Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de 
seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica” en la categoria que determini la 
Diputació i el que estableix el “Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
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personals i a la lliure circulació d'aquestes dades” (RGPD),  adoptant totes aquelles 
mesures i mecanismes per a:  

 
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 

sistemes i serveis de tractament. 
 
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 

cas d'incident físic o tècnic. 
 
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques 

i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 
p) Designar un Delegat de Protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 

contacte a l’Ens local Responsable i a la Diputació. 
 
q) Destí de les dades. 

 
Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els 
suports on constin, una vegada complerta la prestació.  
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total segur de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregat.  
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 
17. Vigència 
 
Les presents Bases entraran en vigor l’1 de maig de 2021 i estendran la seva vigència fins 
el 31 de desembre de 2024, podent ser prorrogades de forma expressa per un període de 
fins a quatre anys addicionals.” 

 
Segon.- APROVAR l’Annex (sol·licitud de participació en el programa “servei local de 
teleassistència”) que s’adjunta al present Dictamen. 
 
Tercer.- Publicar les bases per a la gestió i desenvolupament del programa del “Servei 
Local de Teleassistència–Any 2021-2024” al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona per al seu general coneixement. 
 
Quart.- Facultar expressament a la Presidència delegada de l’Àrea de Cohesió Social, 
Benestar i Ciutadania per a la formalització de quants documents siguin necessaris per 
al desenvolupament i execució del programa Servei Local de Teleassistència.” 
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PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Fornés (ECG) va formular dues preguntes orals a la sessió de la 
Junta de Govern celebrada en data 28 de maig de 2020, que es reprodueixen a 
continuació: 
 
Les dues preguntes fan referència a subvencions sol·licitades per l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac. 
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La primera pregunta fa referència a la subvenció que van demanar per a la planificació 
i el planejament de la urbanització Terra nostra. Es va fer una diagnosi per part de la 
Diputació de Barcelona i ara, arran de la diagnosi, volen fer el planejament. I se’ls hi ha 
denegat l’ajut dient la Diputació que és que perquè és massa complicat fer aquest 
planejament. Demanen que se’ls expliqui amb més detall el per què de la denegació 
d’aquesta subvenció.  
 
La segona pregunta és en relació amb la inserció laboral. Montcada i Reixac té un 
projecte que és Montcada inclusiva, que gestiona persones amb diversitat funcional i 
les incorpora a fer pràctiques a comerços locals. És un projecte que porten fent des de 
fa uns quants anys i aquest any s’ha denegat la subvenció. Volen saber quins són els 
motius d’aquesta denegació. 
 
Les preguntes estan pendents de resposta, tot i que s’ha indicat al senyor Fornés que 
s’està tramitant la resposta. 
 
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.  


