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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 25 DE JUNY DE 2020 

 
 
A la ciutat de Barcelona, el 25 de juny de 2020, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix, 
en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez 
(PSC-CP) i amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i 
Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 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), senyors Alfredo Vega López (PSC-CP), 
Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyores Neus Munté i Fernández (JUNTS) i Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot 
següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyora Laura Pérez 
Castaño (ECG), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) 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 i la 
necessitat de garantir el manteniment de les distàncies de seguretat establertes. 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP) i els diputats senyors Josep Tarín i Canales (JUNTS) i Xavier Garcia Albiol 
(PP). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de juny de 2020. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa sectorial per la millora de camins municipals (Exp. núm. 
2020/0009864). 

 
3. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret núm. 5343/20, de data 10 de 

juny, pel qual s’aprova la Declaració d'intencions de la Diputació de Barcelona i 
els municipis integrants de la Conca d'Òdena a efectes del "Pla de reactivació 
econòmica de la Conca d'Òdena" (Exp. núm. 2020/0009746). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. PRATS DE LLUÇANÈS.- 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 Prats de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Adquisició de 
la casa de l’antiga farmàcia. Anualitat 2020”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0009633) 

 
5. VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversions a la via 
pública i zones verdes”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0009872) 

 
6. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local “Carril bici 
als polígons”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0009397) 

 
Programa de Crèdit Local 
 
7. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 105.870,23 €, a 
l'Ajuntament de Cerdanyola 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. 2020/0008386).  
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8. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 189.372,68 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009222).  

 
9. VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 48.761,75 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009107).  

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta de Protocol marc de col·laboració en matèria de Transparència, Accés a 
la Informació Pública i Bon Govern, de la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya (Exp. núm. 2020/9224) 

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

conformitat amb la vigent Política de Signatura Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, de la incorporació de l’integrador de serveis d’identificació VÀLid del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya i de les evidències produïdes per 
aquest, per a la presentació electrònica de documents i sol·licituds a les 
convocatòries de subvenció en curs a la data d’adopció de l’Acord (Exp. núm. 
2020/0009762). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora de secció, ampliació obres de drenatge i obres 
complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter. TTMM 
Manlleu i Masies de Roda”, i de la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/17195). 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora de la intersecció entre les carreteres C-1415a i la 
BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 4+280 i el 
7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/9357). 

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

tercera addenda per modificar el conveni de col·laboració subscrit entre la 
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Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, formalitzat en data 30 
d'octubre de 2017, als efectes de l'execució de les obres del projecte constructiu 
per a la Rotonda a la Crta. BV-5024 amb el camí del mig i arranjament de la 
travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar (Exp. núm. 2017/4724). 

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

del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de l’Esquirol, relatiu a les “Millores en cunetes, barreres i altres 
elements a la carretera B-522 (PK 1+100 - 13+100). TM Vic, Gurb, Manlleu i 
l’Esquirol” (Exp. núm. 2017/0006197). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els 
ens integrants de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local, 
amb l’objecte de regular els drets i les obligacions de les parts signants. (Exp. 
núm. 2020/0009818). 

 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’acord 

març de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en matèria de promoció econòmica i 
millora de l’ocupació (Exp. núm. 2020/9819). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
18. Dictamen pel qual es proposa per delegació de la Presidència, l’aprovació, de la 

modificació del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona per a 
la promoció turística de la Destinació Barcelona i la gestió de l’Observatori del 
Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2020, aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de data 19 de desembre de 2019 (Exp. núm.2019/20288). 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte l’apartat primer de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern, en sessió ordinària de 30 d’abril de 2020, en el sentit de deixar sense 
efecte, en tota la seva extensió, la minuta de conveni i aprovar una nova minuta 
de conveni específic de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb l’objecte de 
desenvolupar la quarta i la cinquena edició del Programa Comerç 21,amb 
vigència fins el 31 de juliol de 2023, i amb una aportació econòmica per part de 
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la Diputació de Barcelona de 200.800 €, amb càrrec als pressupostos dels 
exercicis de 2020, 2021, 2022 i 2023. (Exp. núm. 2020/3164). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’acord 

de col·laboració entre la Gerència de Cultura de la Diputació Barcelona i la Xarxa 
Audiovisual Local, SL (XAL) (Exp. núm. 2020/9900). 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per processos als 
serveis socials bàsics", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009662). 

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

concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als Serveis Socials 
Bàsics", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 
(Exp. núm. 2020/0009663). 

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

concessió del recurs tècnic "Plans locals d'acció comunitària inclusiva", en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0009664). 

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

concessió del recurs tècnic "Garantia de drets bàsics", en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009665). 

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

concessió del recurs tècnic "Serveis d'Intervenció Socioeducativa", en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0009666). 

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

concessió del recurs tècnic "Avaluació de xarxes locals d'infància i 
adolescència", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/0009667). 
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27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 
concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del consum de 
drogues: ¿CONTROLES?", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009668). 

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

concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als maltractaments a les 
persones grans", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/0009673). 

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

concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment 
actiu, la diversitat funcional i la salut mental", en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009675). 

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

concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de pantalles", en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009676). 

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

concessió del recurs tècnic "Eines per a la planificació de les polítiques d'infància 
i adolescència en risc", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009763). 

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

convocatòria per a l'atorgament de subvencions, a favor de les entitats socials no 
lucratives, legalment constituïdes, que estiguin adherides a la Xarxa d'Habitatge 
d'Inclusió Social (XHIS) (Exp. núm. 2020/8946). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de juny de 2020.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 11 de juny 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 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa sectorial per la millora de camins municipals (Exp. núm. 
2020/0009864).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una situació d’emergència de salut 

pública les conseqüències de la qual son extraordinàries i generen necessitats 
sobrevingudes que impacten intensament sobre l’economia local. Davant això, els 
ajuntaments han pres la iniciativa per tal de minimitzar aquests impactes negatius i 
afavorir la reactivació de l’economia local. 

 
2. En l’àmbit particular dels camins municipals, el gerent de Serveis d’Infraestructures 

Viàries i Mobilitat, en data 2 de juny de 2020, ha emès informe, el qual s’incorpora a 
l’expedient, en què es proposa, vistes les necessitats que els ajuntaments 
expressen en aquest àmbit, donar suport a la millora de la vialitat no urbana de 
titularitat municipal com una eina de promoció de l’activitat econòmica local, amb el 
benentès que l’acció conjunta dels ajuntaments té una gran capacitat d’actuar amb 
celeritat per fer efectives aquestes inversions que reforcen la competitivitat del 
territori en millorar les condicions d’accessibilitat. 

 
3. Aquesta nova línia de suport es proposa vehicular-la a través del recentment 

aprovat Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023; 
concretament com un programa sectorial d’inversió, instrument del que, d’acord 
amb la clàusula 10.5 del Protocol general del Pla, es pot dotar el Programa general 
d’inversions, en tant que l’instrument que articula preferentment el finançament 
inversor del Pla, amb relació a àmbits inversors que la Diputació de Barcelona 
consideri necessari reforçar amb caràcter addicional. 

 
4. El Programa sectorial per la millora de camins municipals que es proposa aprovar té 

per objecte l’execució d’obres de millora de camins públics d’ús públic, que estiguin 
en àmbit no urbà íntegrament i siguin aptes per al trànsit rodat motoritzat. Els seus 
destinataris són els ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 
habitants. 

 
5. El programa compta amb un pressupost de 5.000.000 euros a càrrec del pressupost 

de l’any 2020 i de 5.000.000 euros a càrrec del pressupost de l’any 2021. 
 
6. Tot cercant la màxima agilitat i simplificació administratives, els ajuts objecte 

d’aquest programa tenen la naturalesa de fons de prestació, en consistir en 
transferències dineràries distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb 
l’objecte finançat, i es proposa aprovar les concessions en unitat d’acte juntament 
amb el present règim. 

 
7. En preveure’s compromisos futurs, d’acord amb el que recull el Decret del Diputat 

delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
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número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del 
pressupost corporatiu, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) 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 per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de desembre de 2019, que atribueix a la Junta de Govern la competència per 
aprovar la creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs en 
desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Programa sectorial per la millora de camins municipals, en el 
marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i el seu règim 
regulador, que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Segon. APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del 
Programa sectorial per la millora de camins municipals següents: 
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Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import 
concedit 

2020 (EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Km 
camins Població 

Punts 
criteri 

art. 6.3.a 
règim 

Operació 
comptable 

Posició 
2020 

Posició 
2021 

Ajuntament 
d'Abrera P0800100J 20/X/291516 9.203,42 9.203,42 18.406,84 39 12.489 15 2003001994 1 2 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
P0800200H 20/X/291515 30.220,50 30.220,50 60.441,00 141 288 90 2003001994 3 4 

Ajuntament 
d'Aiguafreda P0801400C 20/X/291514 15.368,43 15.368,43 30.736,86 29 2.504 37 2003001994 5 6 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F 20/X/291513 10.324,33 10.324,33 20.648,66 40 9.801 19 2003001994 7 8 

Ajuntament 
d'Alpens P0800400D 20/X/291512 27.138,00 27.138,00 54.276,00 46 266 79 2003001994 9 10 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 20/X/291511 6.681,37 6.681,37 13.362,74 18 15.776 6 2003001994 13 14 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 20/X/291510 12.846,38 12.846,38 25.692,76 57 8.931 28 2003001994 15 16 

Ajuntament 
d'Argençola P0800800E 20/X/291509 31.061,18 31.061,18 62.122,36 117 217 93 2003001994 17 18 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 20/X/291508 11.725,46 11.725,46 23.450,92 68 12.452 24 2003001994 19 20 

Ajuntament 
d'Artés P0801000A 20/X/291507 13.967,29 13.967,29 27.934,58 46 5.698 32 2003001994 21 22 

Ajuntament 
d'Avià P0801100I 20/X/291506 20.692,75 20.692,75 41.385,50 84 2.226 56 2003001994 23 24 

Ajuntament 
d'Avinyó P0801200G 20/X/291505 23.214,80 23.214,80 46.429,60 143 2.275 65 2003001994 25 26 
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Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import 
concedit 

2020 (EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Km 
camins Població 

Punts 
criteri 

art. 6.3.a 
règim 

Operació 
comptable 

Posició 
2020 

Posició 
2021 

Ajuntament 
d'Avinyonet 
del Penedès 

P0801300E 20/X/291504 23.775,26 23.775,26 47.550,52 118 1.701 67 2003001994 27 28 

Ajuntament 
d'Òdena P0814200B 20/X/291380 20.692,75 20.692,75 41.385,50 137 3.643 56 2003002011 23 24 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 20/X/291379 18.731,16 18.731,16 37.462,32 88 3.692 49 2003002011 25 26 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 20/X/291378 22.654,35 22.654,35 45.308,70 97 1.810 63 2003002011 27 28 

Ajuntament 
d'Olivella P0814700A 20/X/291377 16.489,34 16.489,34 32.978,68 58 3.799 41 2003002011 29 30 

Ajuntament 
d'Olost P0814800I 20/X/291376 23.775,26 23.775,26 47.550,52 82 1.198 67 2003002011 31 32 

Ajuntament 
d'Olvan P0814300J 20/X/291375 24.896,17 24.896,17 49.792,34 80 854 71 2003002011 33 34 

Ajuntament 
d'Orís P0814900G 20/X/291374 22.374,12 22.374,12 44.748,24 16 315 62 2003001996 1 2 

Ajuntament 
d'Oristà P0815000E 20/X/291373 29.099,58 29.099,58 58.199,16 174 541 86 2003001996 3 4 

Ajuntament 
d'Orpí P0815100C 20/X/291372 28.539,13 28.539,13 57.078,26 38 147 84 2003001996 5 6 

Ajuntament 
d'Òrrius P0815200A 20/X/291371 18.731,16 18.731,16 37.462,32 18 739 49 2003001996 7 8 

Ajuntament 
d'Ullastrell P0829000I 20/X/291269 16.209,11 16.209,11 32.418,22 29 2.093 40 2003001996 231 232 

Ajuntament de 
Badia del 

Vallès 
P0831200A 20/X/291503 5.000,00 5.000,00 10.000,00 de 5 a 

10 Km 13.380 0 2003001994 29 30 
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Ajuntament de 
Bagà P0801600H 20/X/291502 19.571,84 19.571,84 39.143,68 65 2.138 52 2003001994 31 32 

Ajuntament de 
Balenyà P0801700F 20/X/291501 18.450,93 18.450,93 36.901,86 91 3.821 48 2003001994 33 34 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D 20/X/291500 20.692,75 20.692,75 41.385,50 116 3.159 56 2003001994 35 36 

Ajuntament de 
Begues P0802000J 20/X/291499 15.368,43 15.368,43 30.736,86 77 7.098 37 2003001994 37 38 

Ajuntament de 
Bellprat P0802100H 20/X/291498 32.742,54 32.742,54 65.485,08 90 64 99 2003001994 39 40 

Ajuntament de 
Berga P0802200F 20/X/291497 8.642,96 8.642,96 17.285,92 46 16.494 13 2003001994 41 42 

Ajuntament de 
Bigues i Riells P0802300D 20/X/291496 12.846,38 12.846,38 25.692,76 58 9.092 28 2003001994 43 44 

Ajuntament de 
Borredà P0802400B 20/X/291495 27.418,22 27.418,22 54.836,44 78 445 80 2003001994 45 46 

Ajuntament de 
Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 20/X/291494 19.852,07 19.852,07 39.704,14 44 1.410 53 2003001994 53 54 

Ajuntament de 
Cabrera de 

Mar 
P0802900A 20/X/291493 9.483,64 9.483,64 18.967,28 16 4.680 16 2003001994 55 56 

Ajuntament de 
Cabrils P0803000I 20/X/291492 8.362,73 8.362,73 16.725,46 20 7.439 12 2003001994 57 58 

Ajuntament de 
Calaf P0803100G 20/X/291491 11.165,01 11.165,01 22.330,02 18 3.535 22 2003001994 59 60 

Ajuntament de 
Calders P0803400A 20/X/291490 24.335,71 24.335,71 48.671,42 84 970 69 2003001994 61 62 
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Ajuntament de 
Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 20/X/291488 3.000,00 3.000,00 6.000,00 <5 Km 2.982 0 2003001994 63 64 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 20/X/291489 10.884,78 10.884,78 21.769,56 79 17.554 21 2003001994 65 66 

Ajuntament de 
Calella P0803500H 20/X/291487 6.681,37 6.681,37 13.362,74 16 19.069 6 2003001994 67 68 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 20/X/291486 12.566,15 12.566,15 25.132,30 15 2.489 27 2003001994 69 70 

Ajuntament de 
Callús P0803700D 20/X/291485 18.170,70 18.170,70 36.341,40 49 2.140 47 2003001994 71 72 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 20/X/291484 29.940,27 29.940,27 59.880,54 88 188 89 2003001994 73 74 

Ajuntament de 
Campins P0803800B 20/X/291483 22.934,57 22.934,57 45.869,14 30 529 64 2003001994 75 76 

Ajuntament de 
Canet de Mar P0803900J 20/X/291482 6.401,14 6.401,14 12.802,28 12 14.526 5 2003001994 77 78 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 20/X/291481 5.000,00 5.000,00 10.000,00 de 5 a 

10 Km 16.629 0 2003001994 79 80 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 20/X/291480 20.132,30 20.132,30 40.264,60 106 3.117 54 2003001994 81 82 

Ajuntament de 
Canyelles P0804200D 20/X/291479 12.285,92 12.285,92 24.571,84 27 4.647 26 2003001994 83 84 

Ajuntament de 
Capellades P0804300B 20/X/291478 5.000,00 5.000,00 10.000,00 de 5 a 

10 Km 5.293 0 2003001994 85 86 
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Ajuntament de 
Capolat P0804400J 20/X/291477 32.182,09 32.182,09 64.364,18 79 94 97 2003001994 87 88 

Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G 20/X/291476 7.241,82 7.241,82 14.483,64 31 18.357 8 2003001994 89 90 

Ajuntament de 
Cardona P0804600E 20/X/291475 21.533,43 21.533,43 43.066,86 207 4.636 59 2003001994 91 92 

Ajuntament de 
Carme P0804700C 20/X/291474 20.972,98 20.972,98 41.945,96 30 765 57 2003001994 93 94 

Ajuntament de 
Casserres P0804800A 20/X/291473 21.813,66 21.813,66 43.627,32 72 1.608 60 2003001994 95 96 

Ajuntament de 
Castell de 

l'Areny 
P0805600D 20/X/291472 31.901,86 31.901,86 63.803,72 55 68 96 2003001994 97 98 

Ajuntament de 
Castellar de 

n'Hug 
P0805100E 20/X/291471 31.621,63 31.621,63 63.243,26 97 159 95 2003001994 99 100 

Ajuntament de 
Castellar del 

Riu 
P0804900I 20/X/291470 26.857,76 26.857,76 53.715,52 27 169 78 2003001994 101 102 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 20/X/291469 17.890,47 17.890,47 35.780,94 81 3.647 46 2003001994 103 104 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 20/X/291468 12.285,92 12.285,92 24.571,84 70 12.390 26 2003001994 105 106 

Ajuntament de 
Castellcir P0805400I 20/X/291467 26.857,76 26.857,76 53.715,52 121 752 78 2003001994 107 108 

Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
P0805700B 20/X/291466 21.253,21 21.253,21 42.506,42 96 2.292 58 2003001994 109 110 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import 
concedit 

2020 (EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Km 
camins Població 

Punts 
criteri 

art. 6.3.a 
règim 

Operació 
comptable 

Posició 
2020 

Posició 
2021 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
P0805900H 20/X/291465 31.621,63 31.621,63 63.243,26 93 151 95 2003001994 111 112 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
P0805800J 20/X/291464 29.940,27 29.940,27 59.880,54 209 436 89 2003001994 113 114 

Ajuntament de 
Castellgalí P0806000F 20/X/291463 17.610,25 17.610,25 35.220,50 44 2.062 45 2003001994 115 116 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
P0806100D 20/X/291462 24.055,48 24.055,48 48.110,96 100 1.397 68 2003001994 117 118 

Ajuntament de 
Castellolí P0806200B 20/X/291461 26.297,31 26.297,31 52.594,62 86 619 76 2003001994 119 120 

Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 20/X/291460 19.571,84 19.571,84 39.143,68 72 2.463 52 2003001994 121 122 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 20/X/291459 22.654,35 22.654,35 45.308,70 83 1.535 63 2003001994 123 124 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 20/X/291458 20.412,52 20.412,52 40.825,04 69 1.884 55 2003001994 125 126 

Ajuntament de 
Centelles P0806600C 20/X/291457 10.884,78 10.884,78 21.769,56 35 7.404 21 2003001994 127 128 

Ajuntament de 
Cercs P0826800E 20/X/291456 22.374,12 22.374,12 44.748,24 56 1.145 62 2003001994 129 130 

Ajuntament de 
Cervelló P0806700A 20/X/291455 13.967,29 13.967,29 27.934,58 74 9.054 32 2003001994 131 132 
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Ajuntament de 
Collbató P0806800I 20/X/291454 11.165,01 11.165,01 22.330,02 22 4.466 22 2003001994 133 134 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 20/X/291453 25.176,39 25.176,39 50.352,78 34 342 72 2003001994 135 136 

Ajuntament de 
Copons P0807000E 20/X/291452 26.577,53 26.577,53 53.155,06 47 310 77 2003001994 137 138 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 20/X/291451 8.082,50 8.082,50 16.165,00 37 14.822 11 2003001994 139 140 

Ajuntament de 
Cubelles P0807300I 20/X/291450 7.241,82 7.241,82 14.483,64 25 15.329 8 2003001994 141 142 

Ajuntament de 
Dosrius P0807400G 20/X/291449 18.450,93 18.450,93 36.901,86 129 5.481 48 2003001994 143 144 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
P0813300A 20/X/291441 21.533,43 21.533,43 43.066,86 48 1.114 59 2003001994 151 152 

Ajuntament de 
Fígols P0807900F 20/X/291440 32.462,31 32.462,31 64.924,62 40 42 98 2003001994 153 154 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 
P0808100B 20/X/291439 23.495,03 23.495,03 46.990,06 96 1.451 66 2003001994 155 156 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 20/X/291438 28.258,90 28.258,90 56.517,80 97 470 83 2003001994 157 158 

Ajuntament de 
Folgueroles P0808200J 20/X/291437 14.247,51 14.247,51 28.495,02 19 2.267 33 2003001994 159 160 

Ajuntament de 
Fonollosa P0808300H 20/X/291436 24.615,94 24.615,94 49.231,88 135 1.453 70 2003001994 161 162 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import 
concedit 

2020 (EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Km 
camins Població 

Punts 
criteri 

art. 6.3.a 
règim 

Operació 
comptable 

Posició 
2020 

Posició 
2021 

Ajuntament de 
Font-rubí P0808400F 20/X/291435 24.335,71 24.335,71 48.671,42 114 1.327 69 2003001994 163 164 

Ajuntament de 
Gaià P0808900E 20/X/291434 30.780,95 30.780,95 61.561,90 89 175 92 2003001994 165 166 

Ajuntament de 
Gallifa P0808600A 20/X/291433 28.539,13 28.539,13 57.078,26 41 172 84 2003001994 167 168 

Ajuntament de 
Gelida P0809000C 20/X/291432 14.527,74 14.527,74 29.055,48 67 7.533 34 2003001994 171 172 

Ajuntament de 
Gironella P0809100A 20/X/291431 11.165,01 11.165,01 22.330,02 24 4.826 22 2003001994 173 174 

Ajuntament de 
Gisclareny P0809200I 20/X/291430 33.022,77 33.022,77 66.045,54 54 25 100 2003001994 175 176 

Ajuntament de 
Granera P0809400E 20/X/291429 32.462,31 32.462,31 64.924,62 73 69 98 2003001994 179 180 

Ajuntament de 
Gualba P0809600J 20/X/291428 21.813,66 21.813,66 43.627,32 70 1.500 60 2003001994 181 182 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 20/X/291427 25.736,85 25.736,85 51.473,70 103 908 74 2003001994 183 184 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 20/X/291426 23.214,80 23.214,80 46.429,60 155 2.681 65 2003001994 185 186 

Ajuntament de 
Jorba P0810200F 20/X/291425 26.017,08 26.017,08 52.034,16 105 835 75 2003001994 189 190 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 20/X/291413 10.604,55 10.604,55 21.209,10 35 8.462 20 2003001994 11 12 

Ajuntament de 
l'Espunyola P0807700J 20/X/291409 29.379,81 29.379,81 58.759,62 94 254 87 2003001994 145 146 
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Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E 20/X/291408 21.533,43 21.533,43 43.066,86 97 2.181 59 2003001994 147 148 

Ajuntament de 
l'Estany P0807800H 20/X/291407 24.615,94 24.615,94 49.231,88 37 406 70 2003001994 149 150 

Ajuntament de 
la Garriga P0808700I 20/X/291424 9.483,64 9.483,64 18.967,28 60 16.514 16 2003001994 169 170 

Ajuntament de 
la Granada P0809300G 20/X/291423 5.000,00 5.000,00 10.000,00 de 5 a 

10 Km 2.157 0 2003001994 177 178 

Ajuntament de 
la Llacuna P0810300D 20/X/291422 27.698,44 27.698,44 55.396,88 162 870 81 2003001994 191 192 

Ajuntament de 
la Llagosta P0810400B 20/X/291421 3.000,00 3.000,00 6.000,00 <5 Km 13.480 0 2003001994 193 194 

Ajuntament de 
la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 20/X/291420 27.698,44 27.698,44 55.396,88 31 161 81 2003002011 21 22 

Ajuntament de 
la Palma de 

Cervelló 
P5831301F 20/X/291419 14.807,97 14.807,97 29.615,94 27 2.954 35 2003001996 17 18 

Ajuntament de 
la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 20/X/291418 18.170,70 18.170,70 36.341,40 51 2.193 47 2003001996 29 30 

Ajuntament de 
la Pobla de 

Lillet 
P0816500C 20/X/291417 25.456,62 25.456,62 50.913,24 112 1.095 73 2003001996 31 32 

Ajuntament de 
la Quar P0817600J 20/X/291416 33.022,77 33.022,77 66.045,54 103 53 100 2003001996 51 52 

Ajuntament de 
la Roca del 

Vallès 
P0818000B 20/X/291415 13.406,83 13.406,83 26.813,66 75 10.650 30 2003001996 57 58 
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Ajuntament de 
la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 20/X/291414 14.527,74 14.527,74 29.055,48 32 3.714 34 2003001996 223 224 

Ajuntament de 
les Cabanyes P0802700E 20/X/291412 5.000,00 5.000,00 10.000,00 de 5 a 

10 Km 964 0 2003001994 51 52 

Ajuntament de 
les Masies de 

Roda 
P0811500H 20/X/291411 23.214,80 23.214,80 46.429,60 42 700 65 2003001994 211 212 

Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
P0811600F 20/X/291410 15.928,88 15.928,88 31.857,76 39 3.141 39 2003001994 213 214 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt P0810600G 20/X/291406 9.763,87 9.763,87 19.527,74 58 15.256 17 2003001994 195 196 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall P0810700E 20/X/291405 8.082,50 8.082,50 16.165,00 16 6.542 11 2003001994 197 198 

Ajuntament de 
Llinars del 

Vallès 
P0810500I 20/X/291404 13.687,06 13.687,06 27.374,12 76 9.938 31 2003001994 199 200 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 20/X/291403 28.819,35 28.819,35 57.638,70 75 273 85 2003001994 201 202 

Ajuntament de 
Malgrat de 

Mar 
P0810900A 20/X/291402 6.401,14 6.401,14 12.802,28 14 18.579 5 2003001994 203 204 

Ajuntament de 
Malla P0811000I 20/X/291401 26.857,76 26.857,76 53.715,52 43 273 78 2003001994 205 206 

Ajuntament de 
Marganell P0824200J 20/X/291400 24.896,17 24.896,17 49.792,34 26 266 71 2003001994 207 208 

Ajuntament de 
Martorelles P0811400A 20/X/291399 14.247,51 14.247,51 28.495,02 40 4.801 33 2003001994 209 210 
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Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 20/X/291398 9.763,87 9.763,87 19.527,74 35 9.211 17 2003001994 215 216 

Ajuntament de 
Matadepera P0811900J 20/X/291397 11.445,24 11.445,24 22.890,48 49 9.326 23 2003001994 217 218 

Ajuntament de 
Mediona P0812100F 20/X/291396 21.253,21 21.253,21 42.506,42 100 2.322 58 2003001994 219 220 

Ajuntament de 
Moià P0813700B 20/X/291395 20.132,30 20.132,30 40.264,60 209 6.267 54 2003001994 221 222 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 20/X/291394 25.456,62 25.456,62 50.913,24 72 682 73 2003001994 223 224 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 20/X/291393 13.967,29 13.967,29 27.934,58 24 3.034 32 2003001994 225 226 

Ajuntament de 
Montclar P0812900I 20/X/291392 31.341,40 31.341,40 62.682,80 74 136 94 2003001994 227 228 

Ajuntament de 
Montesquiu P0813000G 20/X/291391 16.209,11 16.209,11 32.418,22 14 998 40 2003001994 229 230 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 20/X/291390 3.000,00 3.000,00 6.000,00 <5 Km 12.041 0 2003002011 1 2 

Ajuntament de 
Montmajor P0813100E 20/X/291389 27.418,22 27.418,22 54.836,44 86 464 80 2003002011 3 4 

Ajuntament de 
Montmaneu P0813200C 20/X/291388 29.379,81 29.379,81 58.759,62 54 150 87 2003002011 5 6 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 20/X/291387 5.000,00 5.000,00 10.000,00 de 5 a 

10 Km 8.755 0 2003002011 7 8 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 20/X/291386 6.961,59 6.961,59 13.923,18 21 16.393 7 2003002011 9 10 
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Ajuntament de 
Montseny P0813600D 20/X/291385 28.258,90 28.258,90 56.517,80 73 342 83 2003002011 11 12 

Ajuntament de 
Muntanyola P0812800A 20/X/291384 27.137,99 27.137,99 54.275,98 104 634 79 2003002011 13 14 

Ajuntament de 
Mura P0813800J 20/X/291383 30.780,95 30.780,95 61.561,90 119 224 92 2003002011 15 16 

Ajuntament de 
Navarcles P0813900H 20/X/291382 8.362,73 8.362,73 16.725,46 15 5.977 12 2003002011 17 18 

Ajuntament de 
Navàs P0814000F 20/X/291381 20.972,98 20.972,98 41.945,96 244 6.020 57 2003002011 19 20 

Ajuntament de 
Pacs del 
Penedès 

P0815300I 20/X/291370 19.571,84 19.571,84 39.143,68 27 922 52 2003001996 9 10 

Ajuntament de 
Palafolls P0815400G 20/X/291369 10.044,10 10.044,10 20.088,20 37 9.405 18 2003001996 11 12 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 20/X/291368 7.241,82 7.241,82 14.483,64 20 14.771 8 2003001996 13 14 

Ajuntament de 
Pallejà P0815600B 20/X/291367 7.522,05 7.522,05 15.044,10 22 11.508 9 2003001996 15 16 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H 20/X/291366 6.401,14 6.401,14 12.802,28 15 19.082 5 2003001996 21 22 

Ajuntament de 
Perafita P0815900F 20/X/291365 26.017,08 26.017,08 52.034,16 48 395 75 2003001996 23 24 

Ajuntament de 
Piera P0816000D 20/X/291364 13.406,83 13.406,83 26.813,66 119 15.603 30 2003001996 25 26 

Ajuntament de 
Polinyà P0816600A 20/X/291363 8.923,19 8.923,19 17.846,38 26 8.479 14 2003001996 33 34 
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Ajuntament de 
Pontons P0816700I 20/X/291362 26.297,31 26.297,31 52.594,62 74 532 76 2003001996 37 38 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 20/X/291361 17.049,79 17.049,79 34.099,58 43 2.569 43 2003001996 39 40 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E 20/X/291360 6.961,59 6.961,59 13.923,18 14 10.448 7 2003001996 43 44 

Ajuntament de 
Puig-reig P0817400E 20/X/291358 19.852,07 19.852,07 39.704,14 133 4.178 53 2003001996 45 46 

Ajuntament de 
Puigdàlber P0817300G 20/X/291359 3.000,00 3.000,00 6.000,00 <5 Km 526 0 2003001996 47 48 

Ajuntament de 
Pujalt P0817500B 20/X/291357 30.500,72 30.500,72 61.001,44 103 210 91 2003001996 49 50 

Ajuntament de 
Rajadell P0817700H 20/X/291356 27.978,67 27.978,67 55.957,34 111 548 82 2003001996 53 54 

Ajuntament de 
Rellinars P0817800F 20/X/291355 24.055,48 24.055,48 48.110,96 56 780 68 2003001996 55 56 

Ajuntament de 
Roda de Ter P0818200H 20/X/291354 3.000,00 3.000,00 6.000,00 <5 Km 6.301 0 2003001996 59 60 

Ajuntament de 
Rubió P0818400D 20/X/291353 30.220,49 30.220,49 60.440,98 117 239 90 2003001996 61 62 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit P0818500A 20/X/291352 28.819,35 28.819,35 57.638,70 86 279 85 2003001996 63 64 

Ajuntament de 
Sagàs P0818700G 20/X/291351 32.182,09 32.182,09 64.364,18 125 148 97 2003001996 65 66 

Ajuntament de 
Saldes P0818900C 20/X/291350 30.500,72 30.500,72 61.001,44 137 274 91 2003001996 67 68 

Ajuntament de 
Sallent P0819000A 20/X/291349 17.049,79 17.049,79 34.099,58 112 6.658 43 2003001996 69 70 
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Ajuntament de 
Sant Agustí de 

Lluçanès 
P0819400C 20/X/291348 29.660,04 29.660,04 59.320,08 38 85 88 2003001996 71 72 

Ajuntament de 
Sant Andreu 

de Llavaneres 
P0819600H 20/X/291347 8.923,19 8.923,19 17.846,38 34 10.968 14 2003001996 73 74 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F 20/X/291346 11.445,24 11.445,24 22.890,48 32 6.135 23 2003001996 75 76 

Ajuntament de 
Sant 

Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 20/X/291345 23.775,26 23.775,26 47.550,52 60 858 67 2003001996 77 78 

Ajuntament de 
Sant Boi de 

Lluçanès 
P0820000H 20/X/291344 25.176,39 25.176,39 50.352,78 54 541 72 2003001996 79 80 

Ajuntament de 
Sant Cebrià 
de Vallalta 

P0820200D 20/X/291343 15.368,43 15.368,43 30.736,86 37 3.385 37 2003001996 81 82 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 20/X/291342 15.648,65 15.648,65 31.297,30 212 17.904 38 2003001996 83 84 

Ajuntament de 
Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 20/X/291341 13.126,60 13.126,60 26.253,20 29 4.129 29 2003001996 85 86 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
P0820500G 20/X/291340 18.731,16 18.731,16 37.462,32 25 1.007 49 2003001996 87 88 
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Ajuntament de 
Sant Esteve 

de 
Palautordera 

P0820600E 20/X/291339 14.807,97 14.807,97 29.615,94 26 2.820 35 2003001996 89 90 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 20/X/291338 10.324,33 10.324,33 20.648,66 30 7.612 19 2003001996 91 92 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I 20/X/291337 12.005,69 12.005,69 24.011,38 35 6.259 25 2003001996 93 94 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 20/X/291336 25.456,62 25.456,62 50.913,24 63 602 73 2003001996 95 96 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 20/X/291335 8.642,96 8.642,96 17.285,92 26 8.737 13 2003001996 97 98 

Ajuntament de 
Sant Fruitós 

de Bages 
P0821200C 20/X/291334 12.005,69 12.005,69 24.011,38 49 8.703 25 2003001996 99 100 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
P0821400I 20/X/291333 3.000,00 3.000,00 6.000,00 <5 Km 3.484 0 2003001996 101 102 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 20/X/291332 20.132,30 20.132,30 40.264,60 47 1.332 54 2003001996 103 104 

Ajuntament de 
Sant Jaume 
de Frontanyà 

P0821500F 20/X/291331 32.742,54 32.742,54 65.485,08 58 30 99 2003001996 105 106 
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Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 20/X/291330 10.044,10 10.044,10 20.088,20 43 10.936 18 2003001996 107 108 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 20/X/291329 26.297,31 26.297,31 52.594,62 32 228 76 2003001996 109 110 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 20/X/291328 17.330,02 17.330,02 34.660,04 57 3.114 44 2003001996 111 112 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 20/X/291327 6.681,37 6.681,37 13.362,74 18 17.805 6 2003001996 113 114 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 20/X/291326 17.330,02 17.330,02 34.660,04 50 2.413 44 2003001996 115 116 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 20/X/291325 22.093,89 22.093,89 44.187,78 112 2.373 61 2003001996 117 118 

Ajuntament de 
Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 20/X/291324 29.099,58 29.099,58 58.199,16 35 112 86 2003001996 119 120 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
P0822200B 20/X/291323 19.291,61 19.291,61 38.583,22 34 1.167 51 2003001996 121 122 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C 20/X/291322 24.615,94 24.615,94 49.231,88 113 1.235 70 2003001996 123 124 
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Ajuntament de 
Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 20/X/291321 18.450,93 18.450,93 36.901,86 77 3.264 48 2003001996 125 126 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sesgueioles 
P0822800I 20/X/291320 22.934,57 22.934,57 45.869,14 19 343 64 2003001996 127 128 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 20/X/291319 29.660,04 29.660,04 59.320,08 270 603 88 2003001996 129 130 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 20/X/291318 11.725,46 11.725,46 23.450,92 13 2.368 24 2003001996 131 132 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
P0823300I 20/X/291317 22.374,12 22.374,12 44.748,24 129 2.419 62 2003001996 133 134 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 20/X/291316 19.011,39 19.011,39 38.022,78 117 4.472 50 2003001996 135 136 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 20/X/291315 29.940,27 29.940,27 59.880,54 70 152 89 2003001996 137 138 

Ajuntament de 
Sant Pol de 

Mar 
P0823500D 20/X/291314 9.483,64 9.483,64 18.967,28 19 5.299 16 2003001996 139 140 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 20/X/291313 17.049,79 17.049,79 34.099,58 41 2.254 43 2003001996 141 142 
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Ajuntament de 
Sant Quirze 
de Besora 

P0823700J 20/X/291312 14.247,51 14.247,51 28.495,02 18 2.167 33 2003001996 143 144 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
P0823900F 20/X/291311 26.017,08 26.017,08 52.034,16 80 627 75 2003001996 145 146 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 20/X/291310 9.203,42 9.203,42 18.406,84 42 12.887 15 2003001996 147 148 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 20/X/291309 31.621,63 31.621,63 63.243,26 57 78 95 2003001996 149 150 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 20/X/291308 19.291,61 19.291,61 38.583,22 90 3.179 51 2003001996 151 152 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200H 20/X/291307 12.566,15 12.566,15 25.132,30 57 9.523 27 2003001996 153 154 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
de Montalt 

P0826400D 20/X/291306 9.763,87 9.763,87 19.527,74 24 6.407 17 2003001996 155 156 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
de Torelló 

P0826500A 20/X/291305 13.687,06 13.687,06 27.374,12 16 2.058 31 2003001996 157 158 

Ajuntament de 
Santa Cecília 
de Voltregà 

P0824300H 20/X/291304 26.577,53 26.577,53 53.155,06 29 187 77 2003001996 159 160 
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Ajuntament de 
Santa Coloma 

de Cervelló 
P0824400F 20/X/291303 7.802,28 7.802,28 15.604,56 18 8.218 10 2003001996 161 162 

Ajuntament de 
Santa Eugènia 

de Berga 
P0824600A 20/X/291302 15.928,88 15.928,88 31.857,76 28 2.248 39 2003001996 163 164 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Riuprimer 

P0824700I 20/X/291301 21.813,66 21.813,66 43.627,32 62 1.345 60 2003001996 165 166 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 20/X/291300 10.324,33 10.324,33 20.648,66 29 7.288 19 2003001996 167 168 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
P0824900E 20/X/291299 22.654,35 22.654,35 45.308,70 20 374 63 2003001996 169 170 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 20/X/291298 14.807,97 14.807,97 29.615,94 93 9.980 35 2003001996 171 172 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 20/X/291297 13.406,83 13.406,83 26.813,66 58 7.611 30 2003001996 173 174 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 20/X/291291 27.978,67 27.978,67 55.957,34 207 1.025 82 2003001996 175 176 

Ajuntament de 
Santa Maria 
de Besora 

P0825300G 20/X/291296 30.220,49 30.220,49 60.440,98 73 150 90 2003001996 177 178 
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Ajuntament de 
Santa Maria 

de Martorelles 
P0825600J 20/X/291295 16.209,11 16.209,11 32.418,22 12 893 40 2003001996 179 180 

Ajuntament de 
Santa Maria 
de Merlès 

P0825500B 20/X/291294 32.182,09 32.182,09 64.364,18 155 184 97 2003001996 181 182 

Ajuntament de 
Santa Maria 
de Miralles 

P0825700H 20/X/291293 29.379,81 29.379,81 58.759,62 48 126 87 2003001996 183 184 

Ajuntament de 
Santa Maria 

de 
Palautordera 

P0825900D 20/X/291292 13.126,60 13.126,60 26.253,20 65 9.423 29 2003001996 185 186 

Ajuntament de 
Santa 

Susanna 
P0826100J 20/X/291290 16.489,34 16.489,34 32.978,68 53 3.446 41 2003001996 187 188 

Ajuntament de 
Santpedor P0819100I 20/X/291289 11.725,46 11.725,46 23.450,92 41 7.554 24 2003001996 189 190 

Ajuntament de 
Sentmenat P0826700G 20/X/291288 13.126,60 13.126,60 26.253,20 59 9.078 29 2003001996 191 192 

Ajuntament de 
Seva P0826900C 20/X/291287 17.330,02 17.330,02 34.660,04 68 3.519 44 2003001996 193 194 

Ajuntament de 
Sobremunt P0827100I 20/X/291286 31.341,40 31.341,40 62.682,80 43 79 94 2003001996 195 196 

Ajuntament de 
Sora P0827200G 20/X/291285 27.137,99 27.137,99 54.275,98 34 209 79 2003001996 197 198 

Ajuntament de 
Subirats P0827300E 20/X/291284 22.093,89 22.093,89 44.187,78 143 3.044 61 2003001996 199 200 
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Ajuntament de 
Súria P0827400C 20/X/291283 15.648,65 15.648,65 31.297,30 71 5.942 38 2003001996 201 202 

Ajuntament de 
Tagamanent P0827600H 20/X/291282 28.539,13 28.539,13 57.078,26 72 323 84 2003001996 203 204 

Ajuntament de 
Talamanca P0827700F 20/X/291281 30.780,95 30.780,95 61.561,90 109 206 92 2003001996 205 206 

Ajuntament de 
Taradell P0827800D 20/X/291280 15.088,20 15.088,20 30.176,40 62 6.489 36 2003001996 207 208 

Ajuntament de 
Tavèrnoles P0827500J 20/X/291279 28.258,90 28.258,90 56.517,80 65 316 83 2003001996 209 210 

Ajuntament de 
Tavertet P0828000J 20/X/291278 31.901,86 31.901,86 63.803,72 89 111 96 2003001996 211 212 

Ajuntament de 
Teià P0828100H 20/X/291277 8.082,50 8.082,50 16.165,00 15 6.397 11 2003001996 213 214 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 20/X/291276 7.522,05 7.522,05 15.044,10 17 8.840 9 2003001996 215 216 

Ajuntament de 
Tona P0828300D 20/X/291275 10.604,55 10.604,55 21.209,10 34 8.241 20 2003001996 217 218 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 20/X/291274 16.489,34 16.489,34 32.978,68 264 17.216 41 2003001996 219 220 

Ajuntament de 
Torelló P0828500I 20/X/291273 7.802,28 7.802,28 15.604,56 28 14.347 10 2003001996 221 222 

Ajuntament de 
Torrelavit P0828700E 20/X/291272 24.055,48 24.055,48 48.110,96 106 1.419 68 2003001996 225 226 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Foix 
P0828800C 20/X/291271 20.972,98 20.972,98 41.945,96 96 2.348 57 2003001996 227 228 
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Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 20/X/291270 12.005,69 12.005,69 24.011,38 34 6.041 25 2003001996 229 230 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 20/X/291268 16.769,56 16.769,56 33.539,12 111 6.688 42 2003001996 233 234 

Ajuntament de 
Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 20/X/291267 17.890,47 17.890,47 35.780,94 31 1.373 46 2003001996 235 236 

Ajuntament de 
Vallcebre P0829300C 20/X/291266 27.698,44 27.698,44 55.396,88 49 250 81 2003002011 35 36 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H 20/X/291265 16.769,56 16.769,56 33.539,12 48 2.891 42 2003002011 37 38 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 20/X/291264 8.923,19 8.923,19 17.846,38 46 15.006 14 2003002011 39 40 

Ajuntament de 
Vallromanes P0829700D 20/X/291263 15.648,65 15.648,65 31.297,30 31 2.579 38 2003002011 41 42 

Ajuntament de 
Veciana P0829800B 20/X/291262 31.341,40 31.341,40 62.682,80 107 182 94 2003002011 43 44 

Ajuntament de 
Vilada P0830000F 20/X/291261 25.736,85 25.736,85 51.473,70 50 416 74 2003002011 45 46 

Ajuntament de 
Viladecavalls P0830100D 20/X/291260 10.884,78 10.884,78 21.769,56 34 7.512 21 2003002011 47 48 

Ajuntament de 
Vilalba 

Sasserra 
P0830700A 20/X/291259 19.011,39 19.011,39 38.022,78 19 716 50 2003002011 49 50 

Ajuntament de 
Vilanova de 

Sau 
P0830400H 20/X/291258 31.061,18 31.061,18 62.122,36 160 299 93 2003002011 51 52 
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Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 20/X/291257 7.802,28 7.802,28 15.604,56 26 12.458 10 2003002011 53 54 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
P0831000E 20/X/291256 12.566,15 12.566,15 25.132,30 34 5.432 27 2003002011 55 56 

Ajuntament de 
Vilassar de 

Dalt 
P0821300A 20/X/291255 8.642,96 8.642,96 17.285,92 25 9.043 13 2003002011 57 58 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 20/X/291254 20.412,52 20.412,52 40.825,04 40 1.107 55 2003002011 59 60 

Ajuntament de 
Viver i 

Serrateix 
P0830900G 20/X/291253 32.462,31 32.462,31 64.924,62 197 168 98 2003002011 61 62 

Ajuntament 
del Bruc P0802500I 20/X/291448 23.495,03 23.495,03 46.990,06 132 2.050 66 2003001994 47 48 

Ajuntament 
del Brull P0802600G 20/X/291447 29.099,58 29.099,58 58.199,16 82 263 86 2003001994 49 50 

Ajuntament 
del Papiol P0815700J 20/X/291446 15.088,20 15.088,20 30.176,40 41 4.145 36 2003001996 19 20 

Ajuntament 
del Pla del 
Penedès 

P0816300H 20/X/291445 19.291,61 19.291,61 38.583,22 35 1.256 51 2003001996 27 28 

Ajuntament 
del Pont de 
Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 20/X/291444 17.610,25 17.610,25 35.220,50 83 3.830 45 2003001996 35 36 
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Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import 
concedit 

2020 (EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Km 
camins Població 

Punts 
criteri 

art. 6.3.a 
règim 

Operació 
comptable 

Posició 
2020 

Posició 
2021 

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola 
P0816100B 20/X/291443 17.890,47 17.890,47 35.780,94 68 2.973 46 2003001994 187 188 

Ajuntament 
dels Prats de 

Rei 
P0816900E 20/X/291442 24.896,17 24.896,17 49.792,34 50 532 71 2003001996 41 42 

   5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00       
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Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de deu milions d’euros 
(10.000.000,00 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’indica en aquest 
acord: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2020 G/50100/45302/76242 5.000.000,00 

2021 G/50100/45302/76242 5.000.000,00 
 
Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i condicionar-la a l’aprovació 
del pressupost de l’exercici 2021 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. APROVAR el formulari normalitzat de justificació de despeses dels ajuts 
atorgats en el marc del Programa sectorial per la millora de camins municipals, que es 
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació del tràmit de justificació de despeses del Programa 
sectorial per la millora de camins municipals a la Seu Electrònica corporativa, apartat 
“Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i aprovar la fitxa de l’esmentat tràmit, que es 
conté en l’annex 3 que forma part del present dictamen. 
 
Setè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica Corporativa. 
 
Vuitè. NOTIFICAR aquest dictamen als ens afectats. 
 
Novè. PUBLICAR aquest dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
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3.- Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret núm. 5343/20, de data 10 de 
juny, pel qual s’aprova la Declaració d'intencions de la Diputació de Barcelona i 
els municipis integrants de la Conca d'Òdena a efectes del "Pla de reactivació 
econòmica de la Conca d'Òdena" (Exp. núm. 2020/0009746).- 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 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha aprovat el Decret núm. 5343/20, de 10 
de juny de 2020, pel qual s’aprova la Declaració d’intencions de la Diputació de 
Barcelona i els municipis integrants de la Conca d’Òdena a efectes del “Pla de 
reactivació econòmica de la Conca d’Òdena”, que literalment diu: 
 

“Fets 
 

1. La Conca d’Òdena ha estat una de les zones més afectades per la pandèmia de la 
Covid-19, fins el punt que el passat mes de març es va decretar el confinament 
perimetral de part dels municipis que integren aquest sector central de la comarca de 
l’Anoia. 

 
2. Les greus conseqüències socials i econòmiques derivades de la pròpia malaltia però 

també del confinament en si, degut a la paràlisi de l’activitat econòmica i a la incertesa de 
l’esdevenir, obliguen a les Administracions implicades a plantejar un seguit d’actuacions 
per intentar promoure la reactivació econòmica a la Conca d’Òdena. 

 
3. Davant la situació sense precedents que comporta la pandèmia de la Covid-19, la 

Diputació de Barcelona, compromesa amb el conjunt de governs locals de la província, 
des d’un principi ha considerat molt especialment la peculiaritat de la Conca d’Òdena. 
Però és ara, quan cal projectar les línies de la reconstrucció a efectes del context 
posterior a la malaltia, que, en exercici de les seves competències en matèria de 
cooperació i assistència, la Diputació de Barcelona, conjuntament amb els municipis 
integrants de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, manifesta la seva 
intenció d’estudiar les especials necessitats d’aquesta zona de l’Anoia, segons han estat 
identificades pels ajuntaments dels municipis afectats i per la Mancomunitat que els 
aglutina. 

 
4. Des d’aquesta perspectiva, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat Intermunicipal de 

la Conca d’Òdena, i els municipis integrants d’aquesta defineixen les actuacions 
estratègiques d’abast supramunicipal a estudiar, en la mesura que contribuiran a la 
recuperació econòmica i social de la Conca d’Òdena, actuacions que configuren el que 
es denominarà “Pla de reactivació econòmica de la Conca d’Òdena”. Com a base de la 
posterior concreció de les actuacions que constituiran aquest Pla, les parts tenen la 
voluntat de subscriure la declaració d’intencions el text de la qual, per part de la 
Diputació de Barcelona, s’aprova a través d’aquest decret. 
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5. Atès que les diferents Administracions implicades han previst la signatura imminent de la 
declaració d’intencions de referència, es proposa a la Presidència la seva aprovació per 
urgència. 

 
Fonaments de dret 

 
Els apartats 3.4.k) i 2.4.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 per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 
2019, respectivament, atribueixen a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació, 
per delegació de la Presidència, de convenis marc o protocols generals i reserven a la 
Presidència la competència per a exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i 
les de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la 
següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. APROVAR la declaració d’intencions a subscriure per part de la Diputació de 
Barcelona i els municipis que constitueixen la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena per al desenvolupament del Pla de reactivació econòmica de la Conca d’Òdena, 
declaració que es transcriu a continuació: 

 
“Declaració d’intencions de la Diputació de Barcelona i els municipis integrants de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena per al desenvolupament del Pla de 

reactivació econòmica de la Conca d’Òdena 
 
REUNITS 
 
D’una banda, per part de la Diputació de Barcelona, la Sra. Núria Marín Martínez, 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, en representació d’aquesta institució; 
 
D’altra banda, per part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i en 
representació alhora de l’Ajuntament d’Igualada, el Sr. Marc Castells Berzosa, President 
de la Mancomunitat esmentada i alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, i els alcaldes i 
alcaldesses dels altres sis municipis integrants de la Mancomunitat, en concret, el Sr. 
Joan Serra Muset, alcalde de l’Ajuntament de Castellolí; el Sr. David Sànchez Garcia, 
alcalde de l’Ajuntament de Jorba; el Sr. Antoni Mabras Marimon, alcalde de l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt; la Sra. Maria Sayavera Seuba, alcaldessa de l’Ajuntament 
d’Òdena; el Sr. Jesús Miguel Juárez Tamayo, alcalde de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui; i la Sra. Noemí Trucharte Cervera, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. 

 
EXPOSEN 

 
1. La Conca d’Òdena ha estat una de les zones de Catalunya on més durament ha 

colpejat l’epidèmia de la Covid-19 en termes relatius, i fins i tot pot dir-se que ha estat 
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una de les àrees més castigades d’Europa. La particular gravetat de les dades de 
contagi i mortalitat del territori va derivar en un confinament perimetral específic i 
extraordinari de bona part d’aquesta àrea. El brot de coronavirus a la Conca d'Òdena 
es va detectar el 12 de març de 2020. De forma immediata es va decretar el 
confinament específic dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa 
Margarida de Montbui, i aquest no es va aixecar fins el 4 d'abril. Durant aquest 
període és important destacar que la Conca d'Òdena va tenir la taxa de mortalitat més 
alta d'Europa i que, sense anar més lluny, el 24 de març el nombre de víctimes 
mortals era proporcionalment 10 vegades superior a la resta de Catalunya. A més de 
la crua situació social, en aquest període l’activitat econòmica ha estat pràcticament 
paralitzada i l’economia local ha restat molt malmesa. Aquest cúmul de 
circumstàncies ha generat necessitats sobrevingudes en la població de tots els 
municipis de la Conca d’Òdena. 

 
2. La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena es va crear l’any 2001 amb 

l’objectiu de mantenir la cooperació entre els municipis membres sobre la base del 
principi de solidaritat amb els objectius últims de: redistribució territorial, la correcció 
dels desequilibris econòmics, de serveis, d’equipament i de qualitat de vida dels 
ciutadans, derivats de la seva adscripció territorial, i, per tant, de la progressiva 
igualació entre el centre i la perifèria. Actualment està integrada pels set municipis 
que, a través dels seus alcaldes i alcaldesses, subscriuen aquest document 
conjuntament amb la Diputació de Barcelona. 

 
3. Tan aviat com es va declarar l’epidèmia a la Conca d’Òdena i es va declarar el 

confinament de bona part de l’àrea, la Diputació de Barcelona es va posar a 
disposició dels seus ajuntaments per prestar-los suport material i econòmic per via de 
la provisió d’equips de protecció individual (EPI) i test de detecció de la COVID-19, 
l’increment del nombre d’usuaris de teleassistència, i la línia de suport municipal per 
atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la 
COVID-19 (BOPB 1-4-2020), entre d’altres mesures. En aquest període es van 
realitzar diversos contactes i trobades telemàtiques entre la Presidència de la 
Diputació de Barcelona i els alcaldes i alcaldesses dels municipis integrants de la 
Mancomunitat per fer un seguiment de l’evolució de la pandèmia a la Conca d’Òdena. 

 
4. Trobant-nos encara sota la vigència de l’estat d’alarma, pot dir-se que ha estat l’acció 

conjunta de les diverses Administracions implicades el que ha possibilitat la ràpida 
millora de la situació als municipis de la Conca d’Òdena. 

 
5. La Diputació per la seva banda està desenvolupant un Pla de Xoc de la Diputació de 

Barcelona pel període 2020-2021 que conté un seguit de línies d’ajuts de diversa 
naturalesa destinades als ens locals de la província, per un import total de 100 milions 
d’euros, a fi de donar suport a les actuacions locals de lluita contra la pandèmia i 
d’ajut a la reactivació social i econòmica. Les dues convocatòries del Pla de Xoc que 
ja estan activades són: 

 
a) El Programa específic “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals 

contra la COVID-19. La dotació global atorgada als sets municipis de la Conca 
d’Òdena ha estat de 269.425,33 €. 
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b) Les set línies del Programa d'ajuts per emergències municipals, establertes per 
atendre les necessitats sobrevingudes del territori que es puguin produir amb 
motiu de situacions d’emergència. En concret, la setena línia està destinada a 
atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència 
de la Covid-19. Els ajuts d’aquest Programa estan actualment en fase d’instrucció. 

 
Hi ha altres convocatòries del Pla de Xoc que estan pendents d’aprovació. Cal ressaltar 
especialment que la Diputació de Barcelona aprovarà un Programa específic de suport 
a l’economia local i a l’ocupació, que entre els seus objectius i actuacions preveu en 
l’àmbit del Comerç el suport a la digitalització dels Mercats Municipals i el comerç de 
proximitat. També es preveu desenvolupar i donar continuïtat als Plans d’Ocupació 
municipals. Es destinaran 30 milions d’euros durant els exercicis 2020 i 2021. 
 
Igualment el Pla de Xoc conté Programes de suport social, educatiu, cultural i 
esportiu amb l’objectiu d’ajudar a reactivar socialment els pobles i ciutats que han estat 
durament afectats per l’emergència sanitària i especialment a aquests col·lectius socials 
més vulnerables. Es destinaran 30 milions d’euros durant els exercicis 2020 i 2021. 

 
6. En aquest context de reconstrucció després de l’emergència sanitària, s’ha plantejat 

conjuntament per la Diputació de Barcelona, pels municipis de la Conca d’Òdena i per 
la Mancomunitat que els aglutina la conveniència d’estudiar una sèrie d’actuacions 
estratègiques d’abast supramunicipal que contribueixin a la recuperació econòmica i 
social de la Conca d’Òdena, actuacions que configuren el que es denominarà “Pla de 
reactivació econòmica de la Conca d’Òdena”, en els termes que s’expressen a 
continuació a través de les clàusules subsegüents: 

 
Col·laboració de la Diputació de Barcelona en el Pla de reactivació econòmica de la 

Conca d’Òdena 
 
Primera. Objecte i àmbit de la present declaració d’intencions. 
 
Les parts que subscriuen aquest document manifesten la seva voluntat d’impulsar els 
projectes estratègics especificats a la clàusula tercera com a eixos vertebradors per 
promoure l’impuls econòmic i social de la Conca d’Òdena en el període immediatament 
posterior a la pandèmia de la Covid-19 a través del Pla de reactivació econòmica de la 
Conca d’Òdena. Aquesta col·laboració neix a partir de la signatura de la present 
declaració d’intencions i es plasmarà formalment en posteriors actes i resolucions que 
concretaran l’abast i les condicions de l’articulació dels projectes de referència. 
 
Per mitjà dels diversos instruments de cooperació que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ens locals de la província, podrà articular-se el finançament plantejat pels municipis 
de la Conca d’Òdena a efectes de les actuacions descrites a la clàusula tercera. Entre 
els diversos instruments de cooperació en què s’articula l’acció de cooperació i 
assistència de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de maig de 2020 el Ple de la 
Diputació de Barcelona aprovà el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 (BOPB 3-6-2020). 
 
Segona. Ens locals executors del Pla de reactivació econòmica de la Conca d’Òdena. 

 
Podran ser ens executors de les actuacions exposades a la clàusula tercera: 
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a) Els set municipis integrants de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, 
de forma singular o mancomunada. 

b) La pròpia Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. 
c) El Consell Comarcal de l’Anoia.  

 
Tercera. Actuacions objecte del Pla de reactivació econòmica de la Conca d’Òdena. 
 
D’acord amb allò exposat a la clàusula primera, a continuació es determinen les 
actuacions o projectes a desenvolupar d’acord amb el Pla de reactivació econòmica de la 
Conca d’Òdena, actuacions que se subjectaran al règim específic aplicable a cada 
projecte en el marc de l’instrument de cooperació de la Diputació de Barcelona que 
correspongui, règim que alhora determinarà les condicions i confirmarà l’abast i 
periodificació del suport de la Diputació de Barcelona, el qual estarà supeditat a les 
disponibilitats pressupostàries de la pròpia institució. 

 
En aquest sentit, amb la signatura del present document, la Diputació de Barcelona i els 
municipis integrants de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena manifesten 
la seva voluntat de cooperar en el desenvolupament de les actuacions que es descriuen 
a continuació: 

 
A) Via Blava Anoia fase 1, de la qual l’entitat responsable és la Diputació de 

Barcelona: 
 

Aquesta actuació es situa dintre de l’anomenada Via Blava de l’Anoia en la que la 
Diputació de Barcelona està treballant des de fa uns anys. Com a resultat de les 
actuacions portades a terme i vista la imminent aprovació del Pla Director Urbanístic 
de les Vies Blaves, amb el projecte redactat de la Via Blava Anoia Fase 1, la 
Diputació vol impulsar la seva execució pel traçat del riu Anoia i, en especial, per 
aquesta fase que afecta als municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, 
Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt. 
 
Ateses aquestes circumstàncies, els interlocutors a designar en els termes de la 
clàusula subsegüent concretaran la forma i terminis del finançament dels projectes 
per part de la Diputació en el marc dels instruments de cooperació de la Diputació de 
Barcelona i en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

 
B) Impuls del “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. 

Riera d’Òdena”, del qual l’entitat responsable és la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òdena: 
 
Com a resultat de les actuacions portades a terme en el decurs de 2019, el 23 de 
desembre de 2019 la Junta de la Mancomunitat va aprovar definitivament el Projecte 
executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial - Riera d’Òdena, i la 
relació concreta i individualitzada dels béns que ha d’ocupar i expropiar. Alhora, es 
van expropiar la totalitat de les finques afectades pel projecte. El projecte consta de 
dues fases, amb un termini d’execució de quatre mesos cadascuna i amb un 
pressupost total previst (Iva inclòs) per la 1ª Fase per 479.808,00 € (2020) i la 2ª Fase 
valorada en 444.112,99 € (2021). 
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Ateses aquestes circumstàncies, els interlocutors a designar en els termes de la 
clàusula subsegüent concretaran la forma i terminis del finançament dels projectes 
per part de la Diputació en el marc dels instruments de cooperació de la Diputació de 
Barcelona i en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

 
C) Impuls del Projecte per a la construcció del Campus de Ciències de la Salut, del 

qual l’entitat responsable és l’Ajuntament d’Igualada: 
 

L’Ajuntament d’Igualada, amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya i de la Universitat de Lleida, impulsa la reagrupació dels 
estudis universitaris que actualment s’imparteixen a la ciutat en l’àmbit de la Salut en 
un nou Campus, anomenat “Campus de Ciències de la Salut”, a construir en el solar 
ocupat fins fa poc per l’antic Hospital d’Igualada. El nou Campus, que integrarà 
l’actual Centre d’Innovació per a la Simulació en Salut 4DHealth, és una aposta 
estratègica per consolidar la ciutat d’Igualada com a pol universitari. 
 
El pressupost total per a la construcció del nou edifici se situa al voltant dels 
6.000.000 € i la seva execució es preveu iniciar en el decurs de l’any 2021 i finalitzar 
el 2022. La Generalitat de Catalunya s’ha compromès amb el projecte mitjançant 
l’aportació de 2.000.000 € i se sol·licita de la Diputació de Barcelona l’aportació d’una 
quantitat similar. La Diputació de Barcelona declara la seva intenció de col·laborar en 
el finançament del projecte. 
 
Els interlocutors a designar en els termes de la clàusula subsegüent concretaran la 
forma i terminis del finançament del projecte per part de la Diputació en el marc dels 
instruments de cooperació de la Diputació de Barcelona i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries. 

 
D) Impuls del Projecte bàsic i executiu del centre de promoció, atenció i acollida 

turística a l’edifici de Cal Maco, del qual l’entitat responsable és l’Ajuntament 
d’Igualada: 

 
Igualada es troba ubicada en la confluència dels camins de pelegrinatge de Sant 
Jaume i de Sant Ignasi, que recorren la conca de l’Ebre des de Montserrat i fins a 
Manresa. Amb vistes a les previsions de l’any Ignasià (2022), es creu oportú adequar 
la ciutat amb noves places per alberguistes que hi passaran en la penúltima fase del 
seu pelegrinatge i, alhora, crear un centre d’acollida turística als visitants. Ambdues 
actuacions es materialitzen en l’edifici de Cal Maco, que forma part del patrimoni 
arquitectònic d’Igualada. 
 
El cost del projecte bàsic i executiu és de 1.763.579,75 € i la seva execució es preveu 
iniciar en el decurs de l’any 2020. D’aquest pressupost se sol·licita de la Diputació 
una aportació econòmica de 450.000 € per l’any 2021. La Diputació de Barcelona 
declara la seva intenció de col·laborar en el finançament sol·licitat. 
 
Els interlocutors a designar en els termes de la clàusula subsegüent concretaran la 
forma i terminis del finançament del projecte per part de la Diputació en el marc dels 
instruments de cooperació de la Diputació de Barcelona i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries. 
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E) Impuls del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Urban 
Mobility”, del qual l’entitat responsable és el Consell Comarcal de l’Anoia: 

 
El Projecte de mobilitat intel·ligent té com a objectiu principal la transformació i la 
sostenibilitat econòmica de la comarca de l’Anoia a partir d’un dels seus àmbits 
sectorials d’especialització i diferenciació territorial, el motor i les tecnologies 
facilitadores en el desenvolupament del vehicle connectat. 
 
L’eix central del projecte radica al Campus Motor Anoia, on es pretén crear un 
laboratori de recepció de dades, virtualització i recerca en relació amb el vehicle 
connectat, juntament amb l’entorn proper al Campus (al municipi de Castellolí) i altres 
zones de la comarca, que formaran part del laboratori amb la instal·lació de sensòria i 
telecomunicacions per crear una zona de test real per a vehicles connectats als 
carrers. La finalitat és que la comarca esdevingui un banc de prova per fer extensibles 
aquestes noves tecnologies als ciutadans i ciutadanes, i esdevenir un entorn clau per 
a la indústria que neix i creix al voltant de la mobilitat autònoma i connectada. 
 
Aquest projecte s’ha presentat pel Consell Comarcal de l’Anoia en el marc de la 
convocatòria PECT aprovada per Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost, que 
aprova la convocatòria del cofinançament als projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 471728); convocatòria pendent de 
resoldre’s per la Generalitat de Catalunya. Un cop s’emeti la resolució de la 
convocatòria i en el supòsit que aquesta sigui favorable al projecte del Consell 
Comarcal, la Diputació de Barcelona declara la seva intenció de col·laborar en el 
finançament sol·licitat, finançament que a priori els municipis de la Conca d’Òdena 
ponderen en 400.000 € per l’any 2021. La col·laboració es concretarà en funció de les 
disponibilitats pressupostàries de la corporació. 
 

F) Impuls del Projecte Terra de Castells a la comarca de l’Anoia, del qual l’entitat 
responsable és el Consell Comarcal de l’Anoia: 

 
El projecte Terra de Castells es troba dins les operacions subvencionables amb 
assignació de cofinançament de l'eix prioritari 6 incloses en el programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020, amb l’objectiu de conservar i protegir el medi ambient i 
promoure l’eficiència de recursos. Va ser seleccionat per la Resolució 1527/2019, de 
4 de juny, de la Presidència de la Generalitat: determinant-se la despesa elegible en 
1.157.998,09 €, el cofinançament per part del FEDER es va concretar en 
578.999,05 €. 
 
En el marc dels instruments de cooperació de la Diputació de Barcelona i dintre de les 
disponibilitats pressupostàries, la Diputació de Barcelona explorarà fórmules per 
cofinançar l’actuació, necessitat que els municipis de la Conca d’Òdena ponderen en 
una aportació per la Diputació de Barcelona de 290.000 € per l’any 2021. 

 
G) Col·laboració en el “Projecte de suport al Comerç de la Conca d’Òdena”, del 

qual l’entitat responsable és la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena: 

 
Els municipis de la Conca i les respectives associacions de comerciants, sota el 
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paraigües comú de Conca Comerç, estan aplegant esforços per donar suport al 
comerç dels municipis de la zona, greument afectats pel tancament perimetral del 
territori decretat per la Generalitat de Catalunya i la crisi originada per la Covid-19. El 
projecte esmentat vol impulsar diverses campanyes i accions per estimular al màxim 
el consum de proximitat entre la ciutadania de la Conca d’Òdena. 
 
El pressupost total d’aquest projecte és de 2.000.000 €. La Generalitat de Catalunya 
s’ha compromès amb el projecte mitjançant l’aportació de 1.500.000 € i se sol·licita de 
la Diputació de Barcelona l’aportació de 500.000 €. La Diputació de Barcelona declara 
la seva intenció de col·laborar en el finançament del projecte. 
 
Els interlocutors a designar en els termes de la clàusula subsegüent concretaran la 
forma i terminis del finançament del projecte per part de la Diputació en el marc dels 
instruments de cooperació de la Diputació de Barcelona i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries. 
 

Quarta. Seguiment. 
 
Per tal de dur a terme un seguiment adequat del desenvolupament del Pla de reactivació 
econòmica de la Conca d’Òdena, es procedirà a la respectiva designació per part de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i de la Diputació de Barcelona d’un 
referent de cadascuna de les parts. Aquests referents actuaran com a interlocutors 
ordinaris de caràcter tècnic, sens perjudici de les reunions institucionals periòdiques que 
les parts estimin necessari realitzar. 
 
En prova de conformitat, les parts que subscriuen aquesta declaració la signen, en nou 
exemplars i a un sol efecte, a Igualada, el dia 10 de juny de 2020”. 

 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena, a l’Ajuntament d’Igualada, a l’Ajuntament de Castellolí, a l’Ajuntament de Jorba, a 
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, a l’Ajuntament d’Òdena, a l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui i a l’Ajuntament de Vilanova del Camí. 
 
Tercer. ELEVAR la present resolució a la Junta de Govern, en la següent sessió que 
celebri, per a la seva ratificació.” 
 

Fonaments de dret 
 
Els apartats 3.4.k) i 2.4.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 per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 
2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 
desembre de 2019, respectivament, atribueixen a la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació, per delegació de la Presidència, de convenis marc o protocols 
generals i reserven a la Presidència la competència per a exercir, per raons 
d’urgència, les competències del Ple i les de la Junta de Govern, sense perjudici de la 
ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió que celebri. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació de la Presidència, del 
següent 
 

ACORD 
 
Únic. RATIFICAR el Decret núm. 5343/20, de 10 de juny de 2020, pel qual s’aprova la 
Declaració d’intencions de la Diputació de Barcelona i els municipis integrants de la 
Conca d’Òdena a efectes del “Pla de reactivació econòmica de la Conca d’Òdena” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
4.- 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 Prats de Lluçanès, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició de la casa de l’antiga farmàcia. 
Anualitat 2020”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0009633).- 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 Prats de Lluçanès, va presentar en data 5 de juny de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de la casa de l’antiga farmàcia. 
Anualitat 2020” 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). 

 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

 
 

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 Prats de Lluçanès 
Actuació:  “Adquisició de la casa de l’antiga farmàcia. 

Anualitat 2020” 
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Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,01 % 
Interessos implícits estimats  99,96 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 27/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.06.2020 (BOE. núm. 157, de 04.06.2020) 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. 
 
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.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Vallgorguina, per a 
finançar l’actuació local “Inversions a la via pública i zones verdes”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0009872).- 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 Vallgorguina va presentar en data 10 de juny de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions a la via pública i zones verdes” 
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 
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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. 
 

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:  
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Ens local:  Ajuntament de Vallgorguina 
Actuació:  “Inversions a la via pública i zones verdes” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,01 % 
Interessos implícits estimats  87,46 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 28/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.06.2020 (BOE. núm. 157, de 04.06.2020) 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 cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00€) 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.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, per a finançar l’actuació local “Carril bici als polígons”, al 0 % d’interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0009397).- 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 Vilafranca del Penedès, va presentar en data 2 de juny de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Carril bici als polígons” 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 
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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. 
 

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:  
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Ens local:  Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Actuació:  “Carril bici als polígons” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,25 % 
Interessos implícits estimats  2.164,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 24/2020 
* 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 cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) 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.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 105.870,23 €, a l'Ajuntament de Cerdanyola 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. 2020/0008386).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 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 Cerdanyola del Vallès presentà en data 05/05/2020 una sol·licitud 

d'un préstec d’1.800.000,00 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 Cerdanyola del 
Vallès. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.800.000,00 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 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.800.000,00 euros amb una subvenció d’import de 105.870,23 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). 

 
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, 
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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. 

 
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 105.870,23 euros a 
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec 
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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 Cerdanyola del Vallès, 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).” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 189.372,68 €, a l'Ajuntament d’Igualada, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009222).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 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'Igualada presentà en data 25/05/2020 una sol·licitud d'un préstec de 

3.931.034,23 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 3.931.034,23 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,86 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.931.034,23 euros amb una subvenció d’import de 189.372,68 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). 

 
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. 
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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. 

 
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 189.372,68 euros a 
l'Ajuntament d'Igualada per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25/05/2020. 
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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 d'Igualada, 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).” 
 
9.- VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 48.761,75 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009107).- 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 
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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 Vallirana presentà en data 25/05/2020 una sol·licitud d'un préstec 

d’1.360.151,41 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 Vallirana. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.360.151,41 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 0,640 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.360.151,41 euros amb una subvenció d’import de 48.761,75 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). 

 
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. 
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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. 

 
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 48.761,75 euros a 
l'Ajuntament de Vallirana per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25/05/2020. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vallirana, 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).” 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gabinet d’Innovació Digital 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta de Protocol marc de col·laboració en matèria de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern, de la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya (Exp. núm. 2020/9224).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Antecedents  
 
1. En data 2 de juny de 2015, el Departament de Governació i Relacions Institucionals 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta 
de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya van formalitzar un Conveni 
marc amb l’objecte de constituir un àmbit permanent de relació, amb la denominació 
de “Xarxa de Governs Transparents de Catalunya” i amb la finalitat de col·laborar 
en polítiques de transparència, accés a la informació i bon govern i, afavorir el 
compliment a les administracions públiques de Catalunya i als seus ens adscrits o 
vinculats de les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
2. El Decret de Presidència número 5115, de 25 de maig de 2015, ratificat per acord 

de la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 28 de maig de 2015, va aprovar 
la  minuta de l’esmentat Conveni marc, el qual va ser signat per la Presidència de la 
Diputació, amb la conseqüent integració de la Diputació de Barcelona a la Xarxa de 
Governs Transparents de Catalunya (en endavant XGTC) junt amb les altres parts 
signatàries del conveni. 

 
3. Durant els anys de vigència del conveni, els diferents Grups de Treball creats per la 

XGTC han aprofundit en diferents línies de treball com són la transparència, les 
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TIC, els documents normalitzats, els codis ètics o la participació ciutadana, 
aconseguint resultats molt satisfactoris. Entre d’altres, aquests treballs han permès 
que un gran nombre de municipis disposin de Portals de la Transparència.  

 
4.  En la darrera reunió de la XGTC, celebrada el 20 de novembre de 2018, les parts 

signants van prendre el compromís d’actualitzar els termes del Conveni marc en 
aspectes com l’adaptació dels actuals membres signataris, incloure els canvis en 
l’estructura de l’Administració de la Generalitat; incorporar com a nous membres de 
la XGTC tres subjectes que, de facto, ja participen en el marc de col·laboració 
d’aquesta Xarxa i que són l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci Localret, i 
el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de 
Catalunya i, finalment, actualitzar i adaptar aquest instrument marc de col·laboració 
a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
5. La Diputació de Barcelona ha rebut de la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència la proposta de signatura de l’esmentat instrument de 
col·laboració com a Protocol que, en definitiva, ha de permetre donar continuïtat i 
evolucionar en la cooperació entre institucions iniciada l’any 2015 en el marc de la 
Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC). 

 
6. Donat que aquesta XGTC es fonamenta en la necessitat de prestar cooperació i 

assistència necessàries als ens locals de menor dimensió i recursos, vist que 
l’article 3.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, preveu expressament que els 
municipis puguin complir les obligacions de transparència i les que deriven del dret 
d’accés a la informació pública de manera associada o per mitjà de fórmules de 
cooperació establertes amb els governs locals supramunicipals. Resulta d’interès 
per a la Diputació de Barcelona subscriure el Protocol proposat i, mantenir i 
impulsar el rol de les diputacions en el sí d’aquesta Xarxa. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, promou la transparència en l’activitat pública i preveu que els 
municipis les puguin complir per mitjà de fórmules de cooperació amb els ens locals 
supramunicipals. 

 
2. Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 

sector públic regulen el règim jurídic dels convenis de col·laboració i protocols 
d’actuació i, en concordança amb aquests, els articles 108 i següents de la Llei 
catalana 26/2010, del 3 d’agost.  

 
3. L’adopció d’aquest acord que té per objecte l’adopció d’un protocol marc, correspon 

a la Junta de Govern, d’acord amb el previst a l’apartat 3.4.k.1 de la Refosa núm. 
1/2020, aprovada pel Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al 
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BOPB de data 19 de desembre, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
En virtut de l’exposat, es proposa l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la minuta de Protocol marc de col·laboració en matèria de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, de la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya que la Presidència de la Diputació de Barcelona signarà, 
en representació d’aquesta, amb la Generalitat de Catalunya, el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les 
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, el Consorci Localret, i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l'Administració Local de Catalunya, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex a 
aquest acord. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord al Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.” 
 

ANNEX 
 
“PROTOCOL MARC DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS 
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN (XARXA DE GOVERNS TRANSPARENTS 
DE CATALUNYA)  
 
REUNITS  
 
I. L’Honorable Senyora Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència d’acord amb el 
Decret 67/2019, de 24 de març, de nomenament de la senyora Meritxell Budó Pla com a 
consellera de la Presidència i portaveu del Govern (DOGC núm. 7838), que actua en 
representació del Departament esmentat, en virtut de les facultats que li reconeix l’article 12 
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
Correspon a aquest departament la cooperació amb l’Administració local de Catalunya, 
d’acord amb l’article 3.1 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, així com d’acord amb el Decret 20/2019, de 29 de gener, de 
reestructuració del Departament de la Presidència.  
 
II. L’Honorable Senyor Bernat Solé Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència d’acord amb el Decret 47/2020, de 20 de març, de nomenament del senyor 
Bernat Solé Barril com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
que actua en representació del Departament esmentat, en virtut de les facultats que li 
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reconeix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
Corresponen a aquest departament les polítiques de transparència i govern obert, d’acord 
amb l’article 3.3 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, així com d’acord amb el Decret 83/2019, de 24 d’abril, de reestructuració del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.  
 
III. L’Honorable Senyor Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, d’acord amb l’article 12 del Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es 
nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya, que actua com a president del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC), d’acord amb l’article 13 dels Estatuts del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya, aprovats per l’Acord GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s’aprova la 
modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la 
Generalitat de Catalunya, i com a president de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya (EAPC) d’acord amb l’article 7, de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  
 
IV. L’Honorable Senyora Maria Àngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura, d’acord amb 
el Decret 69/2019, de 24 de març, de nomenament de la senyora Maria Àngela Vilallonga 
Vives com a consellera de Cultura (DOGC núm. 7838), que actua en representació del 
Departament esmentat, en virtut de les facultats que li reconeix l’article 12 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Correspon a aquest departament, entre d’altres, la promoció, cooperació i difusió cultural, i 
el patrimoni cultural, arxius i museus, d’acord amb l’article 3.8 del Decret 1/2018, de 19 de 
maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com d’acord amb el Decret 164/2019, 
de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura.  
 
V. L’Honorable Senyora Ester Capella i Farré, consellera de Justícia d’acord amb el Decret 
3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i 
conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7632), que 
actua en representació del Departament esmentat, en virtut de les facultats que li reconeix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
Correspon a aquest departament, entre d’altres, la regulació i supervisió dels grups d’interès 
i les associacions, les fundacions, els col·legis professionals i les acadèmies, d’acord amb 
l’article 3.9 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
així com d’acord amb el Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament 
de Justícia.  
 
VI. L’Excel·lentíssima Senyora Núria Marín Martínez, presidenta de la Diputació de 
Barcelona, facultada en virtut de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
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competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019.  
 
VII. El senyor Pau Presas i Bertran, vicepresident primer de la Diputació de Girona, qui 
actua en la seva representació en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió extraordinària de 
6 d’agost de 2019.  
 
VIII. L’Il·lustríssim Senyor Joan Talarn i Gilabert, president de la Diputació de Lleida, que 
actua en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 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.  
 
IX. La Il·lustríssima Senyora Noemí Llauradó Sans, presidenta de la Diputació de 
Tarragona, que actua en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 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.  
 
X. L’Il·lustríssim Senyor Lluís Soler i Panisello, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, que actua en la seva condició de president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, inscrita en el full G002.5 del Registre d’organitzacions 
associatives d’ens locals, amb núm. d’inscripció G002/96, de 23 d’octubre de 1996, en virtut 
de les funcions atribuïdes pels seus Estatuts, domiciliada al carrer València, 231, 6è pis, de 
Barcelona, i amb NIF G66436064.  
 
XI. La Il·lustríssima Senyora Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya, inscrita en la Secció 2a del Registre d’associacions de Barcelona amb el 
número 67, en virtut de les funcions atribuïdes per l’article 35.1.a) dels seus Estatuts, 
domiciliada a la Via Laietana, 33, 6è pis, de Barcelona, i amb NIF G08797771.  
 
XII. L’Excel·lentíssima Senyora Ada Colau Ballano, presidenta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que actua en la seva condició de presidenta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona d’acord amb l’establert a l’article 11 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
XIII. L’Il·lustríssim Senyor Jaume Oliveras i Maristany, president del Consorci Localret, 
constituït a l’empara de l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i dels articles 269 i següents 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 actua en la seva 
condició de president del Consorci Localret d’acord amb l’article 20 dels Estatuts del 
Consorci Localret (DOGC núm. 6877, de 22 de maig de 2015).  
 
XIV. La senyora Aurora Corral García, presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya i presidenta del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona, d’acord amb 
l’establert a l’article 13 dels Estatuts del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local de Catalunya (DOGC núm. 5550, de 21 de gener de 
2010), i a l’article 21 dels Estatuts del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l’Administració Local de Barcelona (DOGC núm. 5480, del 8 d’octubre de 2009).  
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Les persones compareixents es reconeixen mútuament la capacitat necessària per 
formalitzar aquest protocol marc i, en conseqüència:  
 
MANIFESTEN  
 
I. Que en data 2 de juny de 2015, el Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les diputacions provincials de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya van formalitzar un protocol marc (“Protocol Marc”) amb 
l’objecte de constituir un marc permanent i estable de relació, que pren la denominació de 
“Xarxa de Governs Transparents de Catalunya”, amb la finalitat de col·laborar estretament 
per fer possible l’èxit de les polítiques de transparència, accés a la informació i bon govern i, 
de forma particular, per garantir el millor compliment per part de totes les administracions 
públiques de Catalunya i del conjunt d’entitats que tenen adscrites o hi estan vinculades de 
les obligacions imposades per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.  
 
II. Que a la reunió de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya celebrada el 20 de 
novembre de 2018, un cop transcorreguts més de 3 anys de vigència del Protocol Marc, les 
parts signants van prendre el compromís d’actualitzar els termes del Protocol referit en 
quatre aspectes essencials que queden recollits en l’actual Protocol Marc.  
 
III. Que una de les necessitats que justifiquen la signatura d’un nou protocol marc consisteix 
a adaptar els actuals membres signataris als canvis soferts en l’estructura de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya arran de l’aprovació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, segons el qual, actualment correspon al 
Departament de la Presidència la competència en matèria de cooperació amb 
l’Administració local de Catalunya, i al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència el disseny i execució de les polítiques de transparència i govern obert.  
 
IV. Que és necessari també incorporar com a nous membres de la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya altres tres subjectes que, de facto, ja han estat participant en el 
marc de col·laboració que suposa la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya: l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Consorci Localret, i el Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local de Catalunya.  
 
V. Que, des d’un punt de vista substantiu, convé subscriure un nou protocol marc per tal 
d’actualitzar els objectius del Protocol Marc per tal de poder desenvolupar nous continguts 
necessaris per donar continuïtat i evolució a la cooperació que requereix el procés de 
regeneració i aprofundiment de la democràcia iniciat amb l’entrada en vigor de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
És per això que, més enllà de l’esforç inicial d’establir una col·laboració per assolir el 
compliment de les obligacions imposades per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, esdevé 
necessari actualment no només donar continuïtat a la col·laboració estreta entre les 
administracions públiques de Catalunya i la resta de subjectes obligats en el camp de la 
publicitat activa, l’obertura de dades i la reutilització de la informació pública, del dret 
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d’accés a la informació pública, dels grups d’interès, del bon govern i del govern obert, sinó 
també aprofundir en l’establiment de nous mecanismes de coordinació i col·laboració, 
especialment en àmbits com la sensibilització dels servidors públics de les administracions 
catalanes i de la ciutadania de Catalunya en general pel que fa a la cultura de la 
transparència, alhora que donar a conèixer, promoure i garantir els diversos mecanismes de 
participació en les polítiques públiques.  
 
VI. Que, paral·lelament, convé adaptar l’estructura prevista inicialment per a l’anàlisi, el 
disseny i el desenvolupament de les actuacions que emprenguin els membres de la Xarxa 
de Governs Transparents de Catalunya.  
 
VII. Que la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es fonamenta en la necessitat de 
prestar la cooperació i l’assistència necessàries als ens locals de menys dimensió i 
recursos, tenint en compte que l’article 3.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, preveu 
expressament que els municipis puguin complir les obligacions de transparència i les que 
deriven del dret d’accés a la informació pública de manera associada o per mitjà de fórmules 
de cooperació establertes amb els governs locals supramunicipals o amb l’Administració de 
la Generalitat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden complir directament. En 
aquest sentit, el seu article 94.1 disposa que l’Administració de la Generalitat ha d’establir 
un programa de suport a les entitats locals, especialment a les que disposin de menys 
recursos i capacitat tècnica i operativa, per a l’aplicació de la Llei, i que pot subscriure 
protocols de col·laboració amb les entitats locals d’àmbit supramunicipal i amb les 
associacions representatives dels municipis per assolir l’aplicació de la Llei en l’àmbit dels 
ens locals.  
 
VIII. Que la cooperació que s’estableix en el marc de la Xarxa de Governs Transparents es 
fonamenta en el respecte ple a l’autonomia local i en la valoració de la riquesa que 
representen la pluralitat de models que es deriven de l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre.  
 
ACORDEN  
 
Primer  
Objecte  
 
L’objecte d’aquest protocol és l’establiment d’un marc permanent i estable de col·laboració i 
intercanvi d’informació per al desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014), en 
els àmbits competencials respectius i facilitant les formes de cooperació necessàries, així 
com per a l’establiment, desenvolupament i implementació de mecanismes, mesures i eines 
de formació i sensibilització dels servidors públics de les administracions catalanes i de la 
ciutadania de Catalunya en general en la cultura de la transparència, i per donar a conèixer, 
promoure, facilitar i garantir els diversos mecanismes de participació en les polítiques 
públiques.  
 
El marc de relació estable constituït per aquest protocol pren la denominació de “Xarxa de 
Governs Transparents de Catalunya” (XGTC).  
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Les parts signatàries valoraran la possibilitat d’emprar aquesta denominació com a segell de 
qualitat que acrediti que les administracions que l’obtinguin satisfan els estàndards de 
qualitat que es considerin necessaris per al compliment de la Llei, així com el sistema per 
sol·licitar i obtenir aquest segell, el qual podrà preveure que el seu atorgament correspongui 
a les diputacions o als consells comarcals respecte dels municipis i altres governs locals del 
seu territori, amb comunicació a l’Administració de la Generalitat.  
 
Segon  
Finançament  
 
Aquest protocol no preveu l’existència de despeses que requereixin l’establiment d’un 
sistema de finançament. Així doncs, les parts assumiran amb els mitjans propis les accions 
a emprendre en compliment d’aquest protocol.  
 
Tercer  
Portal de la transparència: integració d’informació i interconnexió de portals  
 
Les parts signatàries es comprometen a adoptar les actuacions necessàries per garantir 
que, a l’entrada en vigor de la Llei, el Portal de la transparència de Catalunya integri la 
informació dels governs locals i de les entitats que tinguin adscrites o vinculades i que faciliti 
l’accés, la interconnexió i la interoperabilitat amb els portals creats per aquestes 
administracions i entitats.  
 
L’Administració de la Generalitat, com a responsable de l’organització i gestió del Portal de 
la transparència de Catalunya, comunicarà a la resta de parts signatàries els projectes 
relacionats amb el disseny o el desenvolupament del Portal i escoltarà i valorarà les seves 
propostes i observacions. Les decisions relatives a la integració de la informació local i a la 
interconnexió dels portals d’aquesta naturalesa es regeixen per les disposicions d’aquest 
protocol, de les addendes que es puguin adoptar i, en tot allò no previst, s’adoptaran amb 
caràcter preferent de forma consensuada per totes les parts signatàries.  
 
L’Administració de la Generalitat impulsarà les accions necessàries per posar a disposició 
de tots els ens locals, a través del Consorci AOC, serveis i solucions tecnològiques 
comunes que impulsin governs oberts, facilitant la publicitat activa mitjançant portals de 
transparència i automatitzant la publicació de les dades i informació disponible en 
administracions supramunicipals; garantint el dret d’accés a la informació pública per canals 
electrònics, i impulsant la reutilització i l’estandardització de la informació pública mitjançant 
una plataforma compartida de dades obertes.  
 
El Consorci AOC, conjuntament amb la resta de membres de la Xarxa de Governs 
Transparents, acompanyarà aquestes solucions, amb serveis d’assessorament i 
acompanyament, suport tècnic, i activitats de formació, difusió i organització de jornades.  
 
Les diputacions signatàries impulsaran la creació dels portals de transparència dels governs 
locals utilitzant les solucions que facilitarà l’Administració de la Generalitat, a través del 
Consorci AOC o bé mitjançant els portals de transparència creats per les mateixes 
diputacions, sempre garantint la interconnexió i interoperabilitat amb el Portal de 
transparència de Catalunya.  
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Les entitats associatives dels ens locals col·laboraran en el foment dels portals de 
transparència de les administracions locals i, si escau, en el suport a aquestes 
administracions en l’àmbit de la publicitat activa, la interconnexió de portals i la integració 
d’informació.  
 
Quart  
Altres solucions tecnològiques  
 
Dins del Pla de suport de la Generalitat als governs locals per al compliment de la Llei 
19/2014, l’Administració de la Generalitat, a través de l’AOC, posarà a disposició dels 
governs locals altres solucions tecnològiques i de servei, així com el suport necessari, en 
l’àmbit de les sol·licituds d’accés a la informació, l’emmagatzemament i l’alimentació de 
dades.  
 
Les diputacions i les entitats associatives d’ens locals fomentaran l’adopció d’aquestes 
solucions per part de les administracions locals i, si escau, contribuiran a la interconnexió i la 
interoperabilitat entre les solucions ja existents i les que siguin objecte de nova creació.  
 
Cinquè  
Unitats d’informació  
 
Les parts signatàries promouran la constitució d’unitats d’informació en el si de les 
administracions de Catalunya, amb funcions de coordinació, comunicació, suport i 
assessorament als òrgans de l’administració respectiva i als ciutadans en l’àmbit de la 
publicitat activa i l’accés a la informació pública, i es comprometen a intercanviar la 
informació actualitzada relativa als òrgans que assumeixin aquestes funcions, les persones 
responsables i les dades de contacte.  
 
Els municipis poden exercir aquestes funcions de manera associada o per mitjà de fórmules 
de cooperació establertes amb els governs locals supramunicipals, si per raons de capacitat 
o eficàcia no les poden complir directament.  
 
Sisè  
Programa de suport als governs locals  
 
La Generalitat de Catalunya —mitjançant el/s òrgan/s de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya competents en matèria d’administracions locals i de polítiques de transparència i 
govern obert—, el consorci AOC, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i 
les entitats municipalistes, es comprometen a elaborar un programa de suport conjunt a les 
entitats locals, especialment a les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i 
operativa, per a l’aplicació de la Llei. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la seva 
singularitat normativa i organitzativa, mantindrà les línies de col·laboració d’aquest protocol 
sense perjudici del programa propi de subvencions als ajuntaments metropolitans per al 
foment de la transparència.  
 
a) Suport econòmic i financer  
 
La Generalitat de Catalunya i les diputacions catalanes es comprometen a destinar suport 
econòmic i financer als ens locals en compliment de l’article 94.1 de la Llei 19/2014.  
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b) Suport tecnològic  
 
El suport tecnològic a les entitats locals, especialment a les que disposin de menys recursos 
i capacitat tècnica i operativa, es canalitzarà d’acord amb les previsions contingudes als 
acords tercer i quart d’aquest protocol.  
 
c) Suport jurídic i organitzatiu  
 
El suport jurídic de l’Administració de la Generalitat s’articularà a través d’un lloc web on es 
donarà accés a la normativa aplicable, a les guies i notes explicatives que s’elaborin i als 
criteris que s’adoptin per a la interpretació i aplicació de la Llei, entre altres recursos. Així 
mateix, es posarà a disposició de tots els governs locals canals d’atenció i suport jurídic.  
 
Les diputacions i les entitats municipalistes col·laboraran per prestar suport jurídic als 
governs locals i amb l’Administració de la Generalitat per fer possible l’intercanvi 
d’informació i l’homogeneïtzació dels criteris d’interpretació i aplicació de la Llei. Així, també, 
aquestes administracions públiques, juntament amb les entitats associatives dels ens locals, 
participaran en l’elaboració de guies explicatives de la Llei i d’altres instruments que 
n’orientin i en facilitin l’aplicació.  
 
Setè  
Programa general de formació  
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
proposarà un programa general de formació per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres 
servidors públics i persones obligades per la Llei, amb relació als drets i les obligacions que 
estableix, que es concretarà en una addenda a aquest protocol.  
 
Les parts signatàries es comprometen a col·laborar, a intercanviar recursos i informació 
sobre les accions de formació impulsades per cadascuna de les parts i, si escau, a 
organitzar accions conjuntes de formació, divulgació i sensibilització.  
 
Vuitè  
Comissió de Seguiment  
 
Amb l’objectiu d’harmonitzar al màxim les actuacions de les parts, es crea una comissió de 
seguiment amb les funcions següents:  
 
(i) revisar el contingut del Protocol i establir instruccions concretes relatives a aquest;  
(ii) acordar els criteris d’interpretació de la legislació vigent amb vista a homogeneïtzar i 
harmonitzar les actuacions de les parts tant pel que fa a les actuacions previstes al Protocol 
com a les eventuals addendes al Protocol;  
(iii) vetllar pel compliment dels acords que són objecte del Protocol (seguiment i control de 
les actuacions), i  
(iv) resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la 
interpretació i l’execució del Protocol.  
 
La Comissió de Seguiment es regirà per les normes següents:  
(i) estarà integrada per representants designats a aquest efecte per cadascuna de les parts;  
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(ii) les comunicacions i convocatòries entre els membres de la Comissió de Seguiment 
seran preferentment mitjançant comunicacions electròniques;  
(iii) es reunirà a la seu del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria de polítiques de transparència i govern obert, quan algun dels seus 
membres ho sol·liciti;  
(iv) es podrà convidar a assistir a les reunions als experts o tècnics que es considerin 
necessaris, i  
(v) la Comissió de Seguiment podrà aprovar normes addicionals de funcionament intern 
amb l’objecte de propiciar un desenvolupament àgil de les funcions encomanades, i li seran 
aplicables supletòriament les disposicions sobre òrgans col·legiats recollides en la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
 
El/s departament/s de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent/s en les 
matèries de cooperació amb l’Administració local de Catalunya i de polítiques de 
transparència i govern obert donarà/an suport tècnic, administratiu i logístic a la Comissió de 
Seguiment.  
 
Novè  
Grups de treball  
 
Per a l’anàlisi, disseny i desenvolupament de les actuacions recollides en aquest protocol, la 
Comissió de Seguiment podrà crear els grups de treball que estimi pertinents en matèries 
concretes compreses dins de l’objecte del Protocol.  
 
Els grups de treball han d’actuar coordinats entre si i amb la Comissió de Seguiment, i han 
d’integrar-se per representants designats per cadascun dels membres de la Xarxa de 
Governs Transparents de Catalunya, que siguin experts directament relacionats amb les 
matèries objecte de cada grup de treball.  
 
Desè  
Vigència i causes d’extinció  
 
Aquest protocol marc és vigent des de la data de la seva signatura i tindrà una durada de 4 
anys.  
 
Així mateix, el Protocol s’extingirà per qualsevol de les causes següents:  
 
(i) pel transcurs de la vigència;  
(ii) per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts;  
(iii) per acord mutu de les parts manifestat per escrit;  
(iv) per circumstàncies sobrevingudes que fessin impossibles o innecessàries les actuacions 
que constitueixen l’objecte del Protocol, i  
(v) per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.  
 
L’extinció anticipada del Protocol per qualsevol de les causes anteriorment assenyalades no 
afectarà al compliment de les actuacions objecte del Protocol o de les addendes al Protocol 
que estiguessin en curs, que es desenvoluparan íntegrament fins a la seva finalització.  
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Onzè  
Mecanismes de resolució de controvèrsies  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer les qüestions 
litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest protocol.  
 
No obstant això, en cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació, les parts 
acorden acudir prèviament a la Comissió de Seguiment amb vista a la solució amistosa del 
conflicte.  
 
Dotzè  
Registre i publicació  
 
El departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de 
govern obert trametrà aquest protocol al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de les quals 
són titulars els signants, subscriuen aquest protocol al lloc i data indicats.” 
 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació, 
de conformitat amb la vigent Política de Signatura Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, de la incorporació de l’integrador de serveis d’identificació VÀLid del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya i de les evidències produïdes per 
aquest, per a la presentació electrònica de documents i sol·licituds a les 
convocatòries de subvenció en curs a la data d’adopció de l’Acord (Exp. núm. 
2020/0009762).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Antecedents  
 
1. Mitjançant Decret de Presidència núm. 10605 de data 16/10/2018, es va aprovar la 

modificació de la Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona 
aplicable a les relacions entre la Diputació i els seus ens dependents, els ciutadans, 
persones jurídiques i entitats, així com la resta d'administracions públiques, 
introduint com una de les principals novetats la de l’ús de sistemes d’identificació i 
firma electrònica que mitjançant la generació d’una entrada amb evidències 
suficients en registres electrònics d’activitat, quan la persona s’hagi autenticat 
mitjançant sistemes de registre previ de la identitat, que permetin la verificació 
mitjançant l’enviament d’una clau temporal al dispositiu mòbil o adreça de correu 
electrònic associat a la persona que s’identifica, així com qualsevol altre sistema 
d’identificació que s’integri en la plataforma VALid del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC), tal i com es preveu a l’apartat 7è 
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sobre Tipologia de certificats i d’altres mitjans a emprar per a la identificació i 
signatura de l’esmentada Política. 

 
2. La mateixa resolució, aprovava també l’estàndard de signatura segons la categoria 

de document administratiu, el qual serveix de guia per a identificar els diferents 
documents administratius tramitats a la corporació amb el tipus de signatura 
requerit per a cadascun d’ells. 

 
3. La implementació d’aquelles modificacions en la Política de Signatura Electrònica 

aprovades mitjançant l’esmentat decret de 16/10/2018, es realitza de manera 
progressiva, a mesura que es van adaptant les plataformes i les aplicacions 
tecnològiques corporatives. En aquest sentit, recentment les plataformes 
tecnològiques que donen suport als processos d’administració electrònica de la 
corporació s’han integrat amb el Servei VÀLid del Consorci AOC, que és un servei 
comú de confiança en el qual les aplicacions de les administracions públiques 
catalanes poden delegar els processos d’identificació i signatura dels usuaris. VÀLid 
ofereix accés, en una sola integració, als diferents mecanismes d’identificació que 
els ciutadans poden emprar a l’hora de relacionar-se amb les administracions 
públiques catalanes, entre els quals es troben idCAT Mòbil i Cl@ve. 

 
4. En concret, idCAT Mòbil és un servei ofert pel Consorci AOC, basat en l’enviament 

de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari, prèviament enregistrat, que 
permet identificar la ciutadania, facilitant les relacions electròniques amb aquesta i 
aprofundint en una major eficiència i eficàcia en l’actuació administrativa. 

 
5. Actualment, la recent integració tecnològica permet que la identificació mitjançant 

idCAT Mòbil o Cl@ve es pugui dur a la pràctica en gran part dels procediments que 
endegats per la Diputació, entre d’altres, aquells tràmits de les convocatòries de 
subvencions que es troben en curs i que es valora que la introducció de les 
possibilitats que ofereix VÀLid, particularment idCAT Mòbil, pot facilitar a la 
ciutadania i a les entitats la realització de la tramitació electrònica. Per aquesta raó 
es proposa incorporar en les bases de les respectives convocatòries com a 
mecanismes d’identificació i signatura previstos en les bases, els que proporciona 
VÀLid. 

 
En concret, les convocatòries de subvenció que a la data d’adopció del present Acord 
es troben en curs són les següents: 
 

Promotor Convocatòria 
Gerència de Benestar Social i d'Igualtat 
i Ciutadania 

Convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre (2019) 

Gerència de Benestar Social i d'Igualtat 
i Ciutadania 

Convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre, any 2020 
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Promotor Convocatòria 
Gerència de Benestar Social i d'Igualtat 
i Ciutadania 

Convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre que gestionen 
habitatges d’inserció social, 2019 

Gerència de Serveis de Biblioteques Convocatòria de subvencions per projectes 
Bibliolab adreçada a persones jurídiques 
sense finalitat de lucre 2020 

Gerència de Serveis de Comerç Convocatòria de subvencions a entitats 
representatives del sector comercial, any 
2020 

Gerència de Serveis de Comerç Convocatòria de subvencions per a entitats 
representatives del sector comercial 2019 

Gerència de Serveis d’Educació Convocatòria per finançar a les llars d'infants 
de titularitat privada d'iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2018-
2019 

Gerència de Serveis d’Educació Convocatòria per finançar projectes educatius 
d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a 
la demarcació de Barcelona el 2019 i 2020 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals Convocatòria per a les activitats forestals i 
agrícoles i ramaderes, les d'empreses de 
serveis, la millora dels habitatges, en l'àmbit 
dels parcs naturals de la província de 
Barcelona. Any 2020 - 2021 

Àrea de Presidència Subvencions a favor de persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre per a 
commemoracions d'esdeveniments singulars, 
per a commemoracions aprovades per part de 
la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020 i 
per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local 

Àrea de Presidència Concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, atorgades per 
l'Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, a favor de persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre per a activitats 
excepcionals i/o singulars i esdeveniments 
commemoratius (2019) 

Direcció de Relacions Internacionals Convocatòria per projectes d'Educació per al 
Desenvolupament any 2017 

Direcció de Relacions Internacionals Sol·licitud per la concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, 
"Accions de promoció dels drets humans en 
l'àmbit internacional any 2017" 
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Promotor Convocatòria 
Direcció de Relacions Internacionals Sol·licitud per la concessió de subvencions, 

en règim de concurrència competitiva, 
"Projectes de cooperació al desenvolupament 
any 2017" 

Gerència de Serveis de Cultura Convocatòria de subvencions per a 
orquestres simfòniques, de cambra o cobles 
simfòniques de caire professional i estable 

Gerència de Serveis de Cultura Convocatòria de subvencions per a activitats 
de cultura popular i tradicional organitzades 
per entitats sense finalitat de lucre 2020 

Gerència de Serveis de Cultura Convocatòria de subvencions per a festivals 
artístics organitzats per entitats sense finalitat 
de lucre 2020 

Gerència de Serveis de Cultura Convocatòria de subvencions per a 
programacions anuals de cultura popular i 
tradicional organitzades per federacions 2020 

Gerència de Serveis de Cultura Convocatòria de subvencions per a fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de 
referència organitzats per entitats privades del 
sector cultural. 2020 

Gerència de Serveis de Cultura Subvencions a entitats representatives dels 
diferents sectors culturals per a activitats 
impulsades dins la demarcació de Barcelona. 
2020 

Gerència de Serveis de Cultura Convocatòria de subvencions per fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de 
referència organitzats per entitats privades del 
sector cultural. 2019 

Gerència de Serveis de Cultura Convocatòria de subvencions per a cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural. 2019 

Gerència de Serveis de Medi Ambient Convocatòria de subvencions per a activitats 
de sensibilització i participació ciutadana en 
matèria de medi ambient per entitats sense 
ànim de lucre 2020 

 
6. Així mateix, tret d’aquells tràmits que requereixin un nivell de seguretat alt en la 
implantació de sistemes d’identificació i signatura electrònica d’acord amb el que 
preveu la Política de Signatura Electrònica de la Diputació, és oportú disposar que, en 
endavant, les respectives bases de les convocatòries de subvencions de la Diputació 
hauran de preveure la incorporació dels serveis d’identificació que es poden gestionar 
mitjançant el Servei VÀLid del Consorci AOC. 
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Fonaments de dret 
 
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, preveu els sistemes d’identificació i de signatura 
admesos per les administracions públiques, entre els quals, aquells que compten 
amb un registre previ com a usuari que permet garantir la seva identitat. 

 
2. L’adopció d’aquest acord que ve a concretar el disposat a les bases de les 

convocatòries de subvencions en curs, correspon a la Junta de Govern, d’acord 
amb el previst a l’apartat 3.3.b de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel decret núm. 
14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB de data 19 de desembre, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple. 

 
En virtut de l’exposat, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, de conformitat amb la vigent Política de Signatura Electrònica de 
la Diputació de Barcelona, la incorporació de l’integrador de serveis d’identificació 
VÀLid del Consorci Administració Oberta de Catalunya i de les evidències produïdes 
per aquest per a la presentació electrònica de documents i sol·licituds a les 
convocatòries de subvenció en curs a la data d’adopció de l’Acord que es relacionen a 
continuació, i considerar, en aquest sentit, ajustades les seves bases a aquesta 
previsió, sens perjudici que es puguin continuar signant mitjançant certificat digital tal i 
com consta en les esmentades bases.  
 

Promotor Convocatòria 
Gerència de Benestar Social 
i d'Igualtat i Ciutadania 

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre 
(2019) 

Gerència de Benestar Social 
i d'Igualtat i Ciutadania 

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre, any 
2020 

Gerència de Benestar Social 
i d'Igualtat i Ciutadania 

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre que 
gestionen habitatges d’inserció social, 2019 

Gerència de Serveis de 
Biblioteques 

Convocatòria de subvencions per projectes Bibliolab 
adreçada a persones jurídiques sense finalitat de lucre 
2020 

Gerència de Serveis de 
Comerç 

Convocatòria de subvencions a entitats representatives 
del sector comercial, any 2020 

Gerència de Serveis de 
Comerç 

Convocatòria de subvencions per a entitats 
representatives del sector comercial 2019 
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Promotor Convocatòria 
Gerència de Serveis 
d’Educació 

Convocatòria per finançar a les llars d'infants de 
titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de 
Barcelona, per al curs 2018-2019 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Convocatòria per finançar projectes educatius d’entitats 
sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació de 
Barcelona el 2019 i 2020 

Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals 

Convocatòria per a les activitats forestals i agrícoles i 
ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels 
habitatges, en l'àmbit dels parcs naturals de la província 
de Barcelona. Any 2020 - 2021 

Àrea de Presidència Subvencions a favor de persones jurídiques privades 
sense ànim de lucre per a commemoracions 
d'esdeveniments singulars, per a commemoracions 
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a 
l'any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local 

Àrea de Presidència Concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, atorgades per l'Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre per a activitats 
excepcionals i/o singulars i esdeveniments 
commemoratius (2019) 

Direcció de Relacions 
Internacionals 

Convocatòria per projectes d'Educació per al 
Desenvolupament any 2017 

Direcció de Relacions 
Internacionals 

Sol·licitud per la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, "Accions de promoció dels 
drets humans en l'àmbit internacional any 2017" 

Direcció de Relacions 
Internacionals 

Sol·licitud per la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, "Projectes de cooperació al 
desenvolupament any 2017" 

Gerència de Serveis de 
Cultura 

Convocatòria de subvencions per a orquestres 
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire 
professional i estable 

Gerència de Serveis de 
Cultura 

Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura 
popular i tradicional organitzades per entitats sense 
finalitat de lucre 2020 

Gerència de Serveis de 
Cultura 

Convocatòria de subvencions per a festivals artístics 
organitzats per entitats sense finalitat de lucre 2020 

Gerència de Serveis de 
Cultura 

Convocatòria de subvencions per a programacions 
anuals de cultura popular i tradicional organitzades per 
federacions 2020 

Gerència de Serveis de 
Cultura 

Convocatòria de subvencions per a fires, mostres, 
mercats i festivals artístics de referència organitzats per 
entitats privades del sector cultural. 2020 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

 
 

Promotor Convocatòria 
Gerència de Serveis de 
Cultura 

Subvencions a entitats representatives dels diferents 
sectors culturals per a activitats impulsades dins la 
demarcació de Barcelona. 2020 

Gerència de Serveis de 
Cultura 

Convocatòria de subvencions per fires, mostres, mercats 
i festivals artístics de referència organitzats per entitats 
privades del sector cultural. 2019 

Gerència de Serveis de 
Cultura 

Convocatòria de subvencions per a cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural. 2019 

Gerència de Serveis de Medi 
Ambient 

Convocatòria de subvencions per a activitats de 
sensibilització i participació ciutadana en matèria de 
medi ambient per entitats sense ànim de lucre 2020 

 
Segon. DISPOSAR que per a futures convocatòries, els sistemes d’identificació 
incorporats al Servei VÀLid, i les evidències produïdes per aquest, quedin habilitats 
com a sistema d’identificació i de signatura admès en els termes que ho determinin les 
bases de la respectiva convocatòria, de conformitat amb les previsions contingudes en 
la Política de Signatura Electrònica de la Diputació. 
 
Tercer. DONAR publicitat dels presents acords a través de la Seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona i del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de 
general coneixement.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de secció, ampliació obres de drenatge i obres 
complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter. TTMM 
Manlleu i Masies de Roda”, i de la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/17195).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària a la carretera BV-

5222, amb l’eixamplament de la calçada i la millora puntual del traçat i dels revolts, 
al tram comprès entre els termes municipals de Manlleu i les Masies de Roda, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la 
Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte 
constructiu “Millora de secció, ampliació obres de drenatge i obres 
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complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter. TTMM 
Manlleu i Masies de Roda”, 

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

trenta-dos mil cinc-cents quaranta-un euros amb setanta-quatre cèntims 
(632.541,74 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (132.883,77 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 765.375,51 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 800.375,51EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 35.000,00 EUR. Així mateix, conté l’estudi 
de seguretat i salut, i informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 
2020 d’aquesta corporació. 

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

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

 
4. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental 

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

 
5. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

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

 
6. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 

del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. MANLLEU 
 
DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 

URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 

m2 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
SERV 

m2 

SUP 
SERV 
PAS 

AERIA 
m2 

SUP 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

1 Mercedes 
Puigdemont Barcons Rústica 2 89 _ 129,28 __ __ __ SNU 

Regadiu 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 

m2 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
SERV 

m2 

SUP 
SERV 
PAS 

AERIA 
m2 

SUP 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

2 Plastin SA Rústica 2 90 _ 145,98 __ __ __ SNU Improd. 

3 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 91 f 507,09 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

4 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 88 _ 552,26 1,00 30,60 92,60 SNU Conreu 
secà 

6 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 87 
c 214,22 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

b 43,18 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 

8 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 86 c 2,19 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 

 
RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
TM. LES MASIES DE RODA 
 
DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 

URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROPI

ACIO 
VIALS 

m2 

SUP 
EXPRO
PIACIO 
SERV 

m2 

SUP 
SERV 
PAS 

AERIA 
m2 

SUP 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

9 
Joan Clara Mauri 
Montserrat Arisa Planas 
Camil Arisa Crosas 

Rústica 3 1 c 204,72 __ __ __ SNU 
Pastures 

11 
Joan Clara Mauri 
Montserrat Arisa Planas 
Camil Arisa Crosas 

Rústica 3 2 h 589,10 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

12 M. Neus Prats Salles Rústica 3 16 _ 207,91 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

13 Martin Vilaregut Codina Rústica 3 3 a 2,78 __ __ __ SNU 
Pastures 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
CESSIÓ 

SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

5 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9022 42,94 __ __ SNU  

Via comunic 

7 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9021 37,72 __ __ SNU Hidrograf 

torrent 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROPI

ACIO 
VIALS 

m2 

SUP 
EXPRO
PIACIO 
SERV 

m2 

SUP 
SERV 
PAS 

AERIA 
m2 

SUP 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

d 18,70 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 244,89 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

14 
Miquel Pujols Parramon 
Hereus de Margarida 
Parramon Salvans 

Rústica 3 7 

d 409,46 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

e 57,55 __ __ __ SNU 
Pastures 

a 23,54 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 91,21 __ __ __ SNU 
matollar 

15 
Imelda Font Sans 
Elisabeth Trias Font 
Ramon Trias Font 

Rústica 3 19 _ 21,49 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

16 
Miquel Pujols Parramon 
Hereus de Margarida 
Parramon Salvans 

Rústica 2 21 _ 112,89 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

17 
Imelda Font Sans 
Elisabeth Trias Font 
Ramon Trias Font 

Rústica 2 22 
b 347,14 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

a 348,51 __ __ __ SNU Arbrat 
de Ribera 

19 Frantic 5000 SL Rústica _ _ _ 81,96 __ __ __ SU Conreu 
secà 

 
RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
7. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i 
drets afectats. 

 
8. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en 

ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i 
autoritzacions dels terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la 
recepció definitiva de l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP. CESSIÓ 
VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP CESSIÓ 
SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

10 Ajuntament de les 
Masies de Roda Rústica 3 9001 41,88 __ __ SNU Via 

comunicació 

18 Ajuntament de les 
Masies de Roda Rústica 2 9005 3,44 __ __ SNU Via 

comunicació 
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corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni 
interadministratiu amb aquesta corporació. Talment, és procedent que per part 
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i s’efectuï 
el preceptiu tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies hàbils en 
allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat 
de l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions 
i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
9. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

 
10. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

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

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
12. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a 

les afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels 
afectats, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre 
l’aprovació definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la 
seva aprovació inicial), Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació 
de l’escrit d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran 
informades pels Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona 
adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
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En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
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En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de secció, ampliació 
obres de drenatge i obres complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a 
Roda de Ter. TTMM Manlleu i Masies de Roda”, amb un pressupost de sis-cents 
trenta-dos mil cinc-cents quaranta-un euros amb setanta-quatre cèntims 
(632.541,74 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (132.883,77 EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 765.375,51 EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 800.375,51 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració 
d’expropiacions de 35.000,00 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipal de Manlleu i de les 
Masies de Roda, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Manlleu i de l’Ajuntament 
de les Masies de Roda, període durant el qual es podran formular reclamacions i 
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al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o 
al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM. MANLLEU 
 
DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 

URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 

m2 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
SERV 

m2 

SUP 
SERV 
PAS 

AERIA 
m2 

SUP 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

1 Mercedes 
Puigdemont Barcons Rústica 2 89 _ 129,28 __ __ __ SNU 

Regadiu 
2 Plastin SA Rústica 2 90 _ 145,98 __ __ __ SNU Improd. 

3 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 91 f 507,09 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

4 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 88 _ 552,26 1,00 30,60 92,60 SNU Conreu 
secà 

6 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 87 
c 214,22 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

b 43,18 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 

8 Agustí Prat Aguilar Rústica 2 86 c 2,19 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 

 
RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
TM. LES MASIES DE RODA 
 
DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 

URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROPI

ACIO 
VIALS 

m2 

SUP 
EXPRO
PIACIO 
SERV 

m2 

SUP 
SERV 
PAS 

AERIA 
m2 

SUP 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

9 
Joan Clara Mauri 
Montserrat Arisa Planas 
Camil Arisa Crosas 

Rústica 3 1 c 204,72 __ __ __ SNU 
Pastures 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
CESSIÓ 

SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

5 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9022 42,94 __ __ SNU  

Via comunic 

7 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9021 37,72 __ __ SNU Hidrograf 

torrent 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROPI

ACIO 
VIALS 

m2 

SUP 
EXPRO
PIACIO 
SERV 

m2 

SUP 
SERV 
PAS 

AERIA 
m2 

SUP 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

11 
Joan Clara Mauri 
Montserrat Arisa Planas 
Camil Arisa Crosas 

Rústica 3 2 h 589,10 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

12 M. Neus Prats Salles Rústica 3 16 _ 207,91 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

13 Martin Vilaregut Codina Rústica 3 3 

a 2,78 __ __ __ SNU 
Pastures 

d 18,70 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 244,89 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

14 
Miquel Pujols Parramon 
Hereus de Margarida 
Parramon Salvans 

Rústica 3 7 

d 409,46 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

e 57,55 __ __ __ SNU 
Pastures 

a 23,54 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 91,21 __ __ __ SNU 
matollar 

15 
Imelda Font Sans 
Elisabeth Trias Font 
Ramon Trias Font 

Rústica 3 19 _ 21,49 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

16 
Miquel Pujols Parramon 
Hereus de Margarida 
Parramon Salvans 

Rústica 2 21 _ 112,89 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

17 
Imelda Font Sans 
Elisabeth Trias Font 
Ramon Trias Font 

Rústica 2 22 
b 347,14 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

a 348,51 __ __ __ SNU Arbrat 
de Ribera 

19 Frantic 5000 SL Rústica _ _ _ 81,96 __ __ __ SU Conreu 
secà 

 
RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP. CESSIÓ 
VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP CESSIÓ 
SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

10 Ajuntament de les 
Masies de Roda Rústica 3 9001 41,88 __ __ SNU Via 

comunicació 

18 Ajuntament de les 
Masies de Roda Rústica 2 9005 3,44 __ __ SNU Via 

comunicació 
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l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(5f034c912671da88d4d4) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXX8429XX JORGE SAN MILLAN 04/05/2020, 10:53 
 (R: B59546432) 
 XXX8429XX JORGE SAN MILLAN 04/05/2020, 10:54 
 (R: B59546432) 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Carlos Duran Gutierrez 07/05/2020, 12:33 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos 07/05/2020, 13:48 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de la intersecció entre les carreteres C-1415a i la 
BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 4+280 i el 
7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/9357).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària de la carretera BV-1248 que connecta 

els municipis de Sabadell i Matadepera passant pel terme municipal de Terrassa, 
entre els pk 4+280 i el 7+317, per oferir major capacitat a la intersecció i per a 
eliminar les retencions que es produeixen, així com per a la integració d’un itinerari 
destinat a vianants i ciclistes, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit 
a la redacció del Projecte constructiu “Millora de la intersecció entre les 
carreteres C-1415a i la BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-1248 
entre els pk 4+280 i el 7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera”.  

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, te un pressupost d’un milió set-

cents vuitanta-dos mil tres-cents dos euros amb setanta-un cèntims 
(1.782.302,71 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (374.283,57 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 2.156.586,28 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 2.282.586,28 EUR, IVA inclòs, el qual inclou 
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una partida de valoració d’expropiacions de 126.000,00 EUR. Així mateix, conté 
l’estudi de seguretat i salut, i informem que no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 

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

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

 
4. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental 

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

 
5. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

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

 
6. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 

del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. SABADELL 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2  

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP. 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
EXP 
SER-
VEIS 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

1 Juan Arguelat 
Trullas Rústica 1 2 

a 740,08 0,00 0,00 0,00 186,80 0,00 SNU 
b 531,71 0,00 0,00 0,00 291,31 0,00  
c 12,22 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00  

2 Juan Arguelat 
Trullas Rústica 1 1 c 3300,30 0,00 0,00 0,00 1121,44 0,00 SNU 

3 

Hermogenes 
Alonso Ontoria 
Carmen Sánchez 
Palazon 

Rústica 1 15 
c 51,40 0,00 0,00 0,00 23,36 0,00 SNU 
d 157,13 0,00 0,00 0,00 79,03 0,00  
f 627,29 0,00 0,00 0,00 258,51 0,00  

4 

Hermogenes 
Alonso Ontoria 
Carmen Sánchez 
Palazon 

Urbana    33,89 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00 SNU 

5 Juan Arguelat 
Trullas Rústica 1 16 

b 1120,91 0,00 0,00 0,00 322,47 0,00 SNU 
c 297,18 0,00 0,00 0,00 88,29 0,00  
d 1070,87 0,00 0,00 0,00 450,26 0,00 SNU 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2  

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP. 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
EXP 
SER-
VEIS 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

6 
Fuerzas 
Electricas de 
Catalunya SA 

Rústica 1 14 a 281,29 0,00 0,00 0,00 1219,32 0,00 
 

 
TM. TERRASSA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2  

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP. 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
EXP 
SER-
VEIS 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASSIF 
URBANÍS 

7 Antonia Hors Giralt Rústica 6 43 _ 753,04 0,00 0,00 0,00 633,54 0,00 SNU 

8 ALEPH EDUCATION 
SL Rústica 6 -  1058,51 0,00 0,00 0,00 308,31 0,00 SNU 

Escola 

9 M. Josefa Garcia 
Torras Rústica  6 29 _ 1959,08 0,00 0,00 0,00 536,85 0,00 SNU 

10 Antonia Hors Giralt Rústica 6 45 
d 62,62 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 SNU 
e 227,93 0,00 0,00 0,00 92,51 0,00 SNU 
f 201,88 0,00 0,00 0,00 76,12 0,00 SNU 

11 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica 6 46 b 1953,20 0,00 0,00 0,00 412,97 0,00 SNU 

f 0,00 0,00 0,00 0,00 101,04 0,00  

12 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica    2126,44 0,00 0,00 0,00 807,00 0,00 SNU 

Esportiu 

13 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica 6 9  14,64 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00  

14 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica 6 6 a 1024,94 0,00 0,00 0,00 232,00 0,00 SNU 

b 1062,59 0,00 0,00 64,38 374,27 0,00  
15 Concepció Pi Gelpi Rústica 6 7  0,00 3,00 0,00 76,85 307,39 0,00 SNU 

16 Juan Puig Barber Rústica 7 40 a 425,30 0,00 0,00 0,00 223,04 0,00 SNU 
   b 241,50 0,00 0,00 0,00 113,43 0,00  

17 

Leonor Marti Sala 
Antonio Barata Martí 
Javier Barata Martí 
Carlos Barata Martí 
Nora Barata Martí 
Maria Barata Martí 

Rústica 6 5  572,24 0,00 0,00 0,00 210,53 0,00 SNU 

18 Francisco Piñol Sas Rústica 6 4 a 401,95 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 SNU 
b 240,47 0,00 0,00 0,00 100,60 0,00  

19 Concepció Pi Gelpi Rústica 6 2 a 665,39 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 SNU 

20 Matilde Guadall 
Rosas Rústica 6 1 b 686,28 0,00 0,00 0,00 239,66 0,00 SNU 
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RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 
DADES 

URBANÍS-
TIQUES 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

(m2 ) 

SUP 
CESSIÓ 
SERV 
PAS 
(m2 )  

SUP. OT 
VIALS 

AUTORIT-
ZAC 
(m2 ) 

CLASSIFIC 

21 
Agencia Catalana de 
l’Aigua. Dept. Medi 
Ambient 

Rústica 6 9009 22,00 0,00 0,00 SNU 

22 Ajuntament de Terrassa Rústica 6 9011 55,40 0,00 1,40 SNU/ camí 

 
7. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i 
drets afectats. 

 
8. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en 

ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i 
autoritzacions dels terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la 
recepció definitiva de l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la 
corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni 
interadministratiu amb aquesta corporació. Talment, és procedent que per part 
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i 
s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies 
hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la 
viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
9. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

 
10. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
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prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

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

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
12. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
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projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de la intersecció 
entre les carreteres C-1415a i la BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-
1248 entre els pk 4+280 i el 7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera”, amb un 
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pressupost d’un milió set-cents vuitanta-dos mil tres-cents dos euros amb 
setanta-un cèntims (1.782.302,71 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(374.283,57 EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.156.586,28 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 2.282.586,28 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 126.000,00 EUR. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 
d’aquesta corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats als termes municipals de 
Sabadell i Terrassa, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, de l’Ajuntament de Sabadell, de l’Ajuntament 
de Terrassa i de l’Ajuntament de Matadepera, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no 
haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM. SABADELL 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2  

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP. 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
EXP 
SER-
VEIS 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

1 Juan Arguelat 
Trullas Rústica 1 2 

a 740,08 0,00 0,00 0,00 186,80 0,00 SNU 
b 531,71 0,00 0,00 0,00 291,31 0,00  
c 12,22 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00  

2 Juan Arguelat 
Trullas Rústica 1 1 c 3300,30 0,00 0,00 0,00 1121,44 0,00 SNU 

3 

Hermogenes 
Alonso Ontoria 
Carmen Sánchez 
Palazon 

Rústica 1 15 
c 51,40 0,00 0,00 0,00 23,36 0,00 SNU 
d 157,13 0,00 0,00 0,00 79,03 0,00  
f 627,29 0,00 0,00 0,00 258,51 0,00  
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2  

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP. 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
EXP 
SER-
VEIS 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

4 

Hermogenes 
Alonso Ontoria 
Carmen Sánchez 
Palazon 

Urbana    33,89 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00 SNU 

5 Juan Arguelat 
Trullas Rústica 1 16 

b 1120,91 0,00 0,00 0,00 322,47 0,00 SNU 
c 297,18 0,00 0,00 0,00 88,29 0,00  
d 1070,87 0,00 0,00 0,00 450,26 0,00 SNU 

6 
Fuerzas 
Electricas de 
Catalunya SA 

Rústica 1 14 a 281,29 0,00 0,00 0,00 1219,32 0,00 
 

 
TM. TERRASSA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2  

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP. 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
EXP 
SER-
VEIS 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASSIF 
URBANÍS 

7 Antonia Hors Giralt Rústica 6 43 _ 753,04 0,00 0,00 0,00 633,54 0,00 SNU 

8 ALEPH EDUCATION 
SL Rústica 6 -  1058,51 0,00 0,00 0,00 308,31 0,00 SNU 

Escola 

9 M. Josefa Garcia 
Torras Rústica  6 29 _ 1959,08 0,00 0,00 0,00 536,85 0,00 SNU 

10 Antonia Hors Giralt Rústica 6 45 
d 62,62 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 SNU 
e 227,93 0,00 0,00 0,00 92,51 0,00 SNU 
f 201,88 0,00 0,00 0,00 76,12 0,00 SNU 

11 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica 6 46 b 1953,20 0,00 0,00 0,00 412,97 0,00 SNU 

f 0,00 0,00 0,00 0,00 101,04 0,00  

12 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica    2126,44 0,00 0,00 0,00 807,00 0,00 SNU 

Esportiu 

13 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica 6 9  14,64 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00  

14 Inmobiliaria Atletico 
SA Rústica 6 6 a 1024,94 0,00 0,00 0,00 232,00 0,00 SNU 

b 1062,59 0,00 0,00 64,38 374,27 0,00  
15 Concepció Pi Gelpi Rústica 6 7  0,00 3,00 0,00 76,85 307,39 0,00 SNU 

16 Juan Puig Barber Rústica 7 40 a 425,30 0,00 0,00 0,00 223,04 0,00 SNU 
   b 241,50 0,00 0,00 0,00 113,43 0,00  

17 

Leonor Marti Sala 
Antonio Barata Martí 
Javier Barata Martí 
Carlos Barata Martí 
Nora Barata Martí 
Maria Barata Martí 

Rústica 6 5  572,24 0,00 0,00 0,00 210,53 0,00 SNU 

18 Francisco Piñol Sas Rústica 6 4 a 401,95 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 SNU 
b 240,47 0,00 0,00 0,00 100,60 0,00  

19 Concepció Pi Gelpi Rústica 6 2 a 665,39 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 SNU 

20 Matilde Guadall 
Rosas Rústica 6 1 b 686,28 0,00 0,00 0,00 239,66 0,00 SNU 
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RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 
DADES 

URBANÍS-
TIQUES 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

(m2 ) 

SUP 
CESSIÓ 
SERV 
PAS 
(m2 )  

SUP. OT 
VIALS 

AUTORIT-
ZAC 
(m2 ) 

CLASSIFIC 

21 
Agencia Catalana de 
l’Aigua. Dept. Medi 
Ambient 

Rústica 6 9009 22,00 0,00 0,00 SNU 

22 Ajuntament de Terrassa Rústica 6 9011 55,40 0,00 1,40 SNU/ camí 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(cb8a46c27ce728a7cc82) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 
 PONS PUJOL, XAVIER (FIRMA)  27/04/2020, 09:06 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Carlos Duran Gutierrez  27/04/2020, 16:46 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  29/04/2020, 16:27 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
tercera addenda per modificar el conveni de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, formalitzat en data 30 
d'octubre de 2017, als efectes de l'execució de les obres del projecte constructiu 
per a la Rotonda a la Crta. BV-5024 amb el camí del mig i arranjament de la 
travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar (Exp. núm. 2017/4724).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada 

amb data 5 d’octubre de 2017, va adoptar l’acord (ref. reg. 475/2017) d’aprovació 
d’un conveni específic de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la finalitat de l’execució de les 
obres del projecte constructiu de la rotonda a la Crta. BV-5024 amb el camí del 
mig i arranjament de la travessera del tram de la Crta. BV-504 PK 0+335 – 0+950 
TM Premià de Mar, incloent el seu finançament, així com les competències 
respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres una vegada 
executades.   

 
2. En data 30 d’octubre de 2017 es va formalitzar el conveni de referència (ref. reg. 

764/17) amb la signatura dels legals representants de la Diputació de Barcelona i 
de l’Ajuntament de Premià de Mar.  

 
3. Per acord número 660/18 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 

data 20 de desembre de 2018, es va aprovar l’addenda al conveni esmentat, amb 
l’objectiu de modificar el pacte segon en el sentit de fer un canvi d’aplicació 
pressupostària d’imputació de les despeses del pressupost de la Diputació de 
Barcelona, de les obres del projecte constructiu. L’esmentada addenda va ser 
formalitzada pels representants legals d’ambdues administracions, en data 26 de 
febrer de 2019.  

 
4. Per acord número 101/20 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 

data 27 de febrer de 2020, es va aprovar una segona addenda al conveni 
esmentat, amb l’objectiu de modificar el pacte segon en el sentit de fer un canvi 
per aclarir les diferents formes de liquidació dels subàmbits inclosos en l’obra. 
L’esmentada addenda va ser formalitzada pels representants legals d’ambdues 
administracions, en data 9 de març de 2020. 

 
5. En data 20 de març de 2019 es van adjudicar les obres, i d’acord amb les 

previsions del ritme d’execució de les obres es va imputar l’import d’adjudicació 
amb el següent repartiment i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 

 
Exercici Import (IVA Inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2019 1.337.832,69 EUR 50100 45301 65001 
2019 387.905,34 EUR 50100 45301 61101 
2020 387.905,34 EUR 50100 45301 61101 

 
6. Tenint en compte el pacte segon, modificat per la segona addenda signada per les 

parts, havent-se iniciat les obres i havent-se emès la primera certificació d’obres 
es presenta la impossibilitat de complir el repartiment de l’estalvi econòmic a les 
certificacions mensuals doncs, per minvar de l’aportació de la Diputació de 
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Barcelona els primers 200.000 € de repartiment econòmic, cal emetre una 
liquidació a l’Ajuntament de Premià de Mar superior a l’import de la certificació 
mensual. 

 
7. Les obres estan endarrerides atesa la situació excepcional motivada per la crisi 

mundial del COVID-2019, amb el qual no es compliran tampoc les anualitats que 
es van preveure en la resolució d’adjudicació de les obres. 

 
8. Per aquest motiu, es considera necessari modificar de nou el pacte segon de 

l’addenda del conveni específic de col·laboració formalitzada el 9 de març de 2020 
i amb número de registre 71, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Premià de Mar relatiu a les obres del projecte constructiu de la ROTONDA A LA 
CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ 
DE MAR, per tal d’establir un nou criteri de liquidació única al final de l’obra a 
l’Ajuntament de Premià de Mar. Aquesta modificació ha estat acordada en una 
reunió el 21 d’abril de 2020 amb representants de l’ajuntament. 

 
9. Així mateix es considera necessari modificar el pacte segon de l’addenda al 

conveni signat en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, 
modificant la distribució de les imputacions pressupostàries, per tal d’ajustar-les al 
ritme d’execució de les obres, establint un 75 % de l’import en l’exercici 2020 i un 
25 % en l’exercici 2021. 

 
10. 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.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i 
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019.  

 
2. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el 

president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest  
President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals  eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la tercera addenda al conveni de col·laboració, aprovat en virtut 
d’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
celebrada amb data 5 d’octubre de 2017 (ref. reg. 475/2017), i formalitzat el dia 30 
d’octubre de 2017 (ref. reg. 764/17), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Premià de Mar, relatiu a  l’execució de les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335 – 0+950 TM PREMIÀ DE 
MAR, modificat per addendes de dates 26 de febrer de 2019 i 9 de març de 2020, pels 
motius expressats en la part expositiva, que es transcriu a continuació:   
 
(...) 
 

ADDENDA TERCERA AL CONVENI ESPECÍFIC 
FORMALITZAT EN DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR RELATIU A LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA A LA CTRA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL 

MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CTRA. BV-5024 PK 
0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Miquel Àngel Méndez Gil, i assistit per la secretària de la corporació, Sra. 
Elisa Almirall Gayo. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. Amb data 30 d’octubre de 2017 i amb número de registre 764 es va formalitzar entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar un conveni de col·laboració, als 
efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. 
BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL 
TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, incloent el seu 
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finançament, així com les competències respectives en ordre a la conservació i 
manteniment de les obres una vegada executades.   

 
2. Amb data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59 es va formalitzar entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar una addenda al conveni de 
col·laboració, als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE 
MAR, modificant el pacte segon en el sentit de fer un canvi en l’aplicació pressupostària 
d’imputació de les despeses del pressupost de Diputació de Barcelona. 

 
3. Amb data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71 es va formalitzar entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar una segona addenda al conveni 
de col·laboració, modificant de nou el pacte segon que establia que es notificarien les 
certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que fes l’ingrés en 
el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la 
mateixa liquidació, passant-se a regular una forma de liquidació de l’aportació municipal 
per subàmbits d’obra. 

 
4. Finalment en data 20 de març de 2019 es van adjudicar les obres, i d’acord amb les 

previsions del ritme d’execució de les obres es va imputar l’import d’adjudicació amb el 
següent repartiment i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 

 
Exercici Import (IVA Inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2019 1.337.832,69 EUR 50100 45301 65001 

2019 387.905,34 EUR 50100 45301 61101 

2020 387.905,34 EUR 50100 45301 61101 
 

5. Tenint en compte el pacte segon, modificat per la segona addenda signada per les parts, 
havent-se iniciat les obres i havent-se emès la primera certificació d’obres es presenta la 
impossibilitat de complir el repartiment de l’estalvi econòmic a les certificacions mensuals 
doncs, per minvar de l’aportació de la Diputació de Barcelona els primers 200.000 € de 
repartiment econòmic, cal emetre una liquidació a l’Ajuntament de Premià de Mar 
superior a l’import de la certificació mensual. 

 
6. Les obres estan endarrerides atesa la situació excepcional motivada per la crisi mundial 

del COVID-2019, amb el qual no es compliran tampoc les anualitats que es van preveure 
en la resolució d’adjudicació de les obres. 

 
7. Per aquest motiu, es considera necessari modificar de nou el pacte segon de l’addenda 

del conveni específic de col·laboració formalitzada 9 de març de 2020 i amb número de 
registre 71, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les 
obres del projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL 
MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 
0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, per tal d’establir un nou criteri de liquidació única al 
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final de l’obra a l’Ajuntament de Premià de Mar. Aquesta modificació ha estat acordada 
en una reunió el 21 d’abril de 2020 amb representants de l’ajuntament. 

 
8. Així mateix es considera necessari modificar el pacte segon de l’addenda al conveni 

signat en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, modificant la distribució 
de les imputacions pressupostàries, per tal d’ajustar-les al ritme d’execució de les obres, 
establint un 75 % de l’import en l’exercici 2020 i un 25 % en l’exercici 2021. 

 
9. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data... 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es 
regirà pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer. – Modificar el pacte segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71, entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, 
en el sentit d’establir una forma de liquidació diferent a la que es va preveure, segons el 
següent tenor literal:  
 
(...) 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop sigui notificada la certificació final d’obra emesa per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyada de la liquidació 
corresponent, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva 
recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 
 
(...) 
 
Segon. – Modificar el pacte segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar, ajustant l’import d’adjudicació de les obres al 
ritme d’execució de les obres, imputant el 75 % del pressupost de les obres a l’exercici 2020 
i el 25 % a l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat en data 30 d’octubre de 
2017. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la data 
que s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Premià de Mar: Miguel Angel Méndez Gil, Alcalde President; Elisa 
Almirall Gayo, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, 
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President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, 
Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals)”       

 (...) 
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització de l’addenda per ambdues parts. Per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada l’addenda hagi estat completament formalitzada amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de l’Esquirol, relatiu a les “Millores en cunetes, barreres i altres 
elements a la carretera B-522 (PK 1+100 - 13+100). TM Vic, Gurb, Manlleu i 
l’Esquirol” (Exp. núm. 2017/0006197).- 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. Periòdicament, des de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 

s’analitza l’accidentalitat de les carreteres de la Diputació per tal d’identificar els 
trams amb un índex d’accidentalitat més elevat i planificar les actuacions escaients 
per tal de millorar les condicions d’aquestes vies. 

 
2. Segons l’estudi EuroRAP de l’any 2016, el conjunt de la ctra. B-522 és un tram 

amb risc alt d’accidentalitat a Catalunya a partir dels accidents del període 2013-
2015. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Gestió 

d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Millores en cunetes, barreres i altres 
elements a la carretera B-522 (PK 1+100 - 13+100). TM Vic, Gurb, Manlleu i 
l’Esquirol”, en el que es fa una proposta de millora per un import total de 
677.381,01 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. 

 
4. En el terme municipal de l’Esquirol, es preveu, entre d’altres, la instal·lació de 

barreres metàl·liques de seguretat, l’execució de cunetes, el reperfilat de talussos i 
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la reducció de la velocitat màxima de circulació a determinats trams. La instal·lació 
d’elements reductors de velocitat aïllats a la porta d’entrada al municipi requereix 
la seva il·luminació, motiu pel qual s’instal·larà un punt de llum adjacent a 
cadascun d’ells. 

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

carretera B-522, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
6. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

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

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de l’Esquirol, considerant que les obres 

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

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

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

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

 
10. Es valora l’import total de l’actuació en 677.381,01 EUR (IVA inclòs), a càrrec de 

la Diputació de Barcelona. Aquestes obres ja han estat adjudicades per un import 
de 482.548,00 EUR, IVA inclòs i actualment estan en execució 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa  l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i 
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019.  

 
7. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el 

president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

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

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de l’Esquirol relatiu a l’execució de les obres del projecte de 
“MILLORES EN CUNETES, BARRERES I ALTRES ELEMENTS A LA CARRETERA B-
522 (PK 1+100 - 13+100). TM VIC, GURB, MANLLEU I L’ESQUIROL”, tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
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(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORES EN CUNETES, BARRERES I 

ALTRES ELEMENTS A LA CARRETERA B-522 (PK 1+100 - 13+100). TM VIC, GURB, 
MANLLEU I L’ESQUIROL” 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, representat per l’lŀlm. Alcalde- president de l’Ajuntament, Sr. 
Àlex Montanyà Rifà, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Lluís Xandri Molas.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Periòdicament, des de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 

s’analitza l’accidentalitat de les carreteres de la Diputació per tal d’identificar els trams amb 
un índex d’accidentalitat més elevat i planificar les actuacions escaients per tal de millorar 
les condicions d’aquestes vies. 

 
2. Segons l’estudi EuroRAP de l’any 2016, el conjunt de la ctra. B-522 és un tram amb risc alt 

d’accidentalitat a Catalunya a partir dels accidents del període 2013-2015. 
 

3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
s’ha redactat el document tècnic “Millores en cunetes, barreres i altres elements a la 
carretera B-522 (PK 1+100 - 13+100). TM Vic, Gurb, Manlleu i L’Esquirol”, en el que es 
fa una proposta de millora per un import total de 677.381,01 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat 
a l’esmentada Gerència.  

 
4. En el terme municipal de l’Esquirol, es preveu, entre d’altres, la instal·lació de barreres 

metàl·liques de seguretat, l’execució de cunetes, el reperfilat de talussos i la reducció de 
la velocitat màxima de circulació a determinats trams. La instal·lació d’elements reductors 
de velocitat aïllats a la porta d’entrada al municipi requereix la seva il·luminació, motiu pel 
qual s’instal·larà un punt de llum adjacent a cadascun d’ells. 

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

carretera B-522, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
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Mobilitat i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de 
la xarxa de carreteres locals. 

 
6. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i 
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants, 
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de l’Esquirol, considerant que les obres 

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

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

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

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de 
l’Esquirol en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
de “Millores en cunetes, barreres i altres elements a la carretera B-522 (PK 1+100 - 
13+100). TM Vic, Gurb, Manlleu i l’Esquirol”, així com la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per 
la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 677.381,01 EUR (IVA inclòs), a càrrec de la 
Diputació de Barcelona. Aquestes obres ja han estat adjudicades per un import de  
482.548,00 EUR, IVA inclòs i actualment estan en execució. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- Execució de les obres del projecte constructiu de “Millores en cunetes, barreres i 

altres elements a la carretera B-522 (PK 1+100 - 13+100). TM Vic, Gurb, Manlleu i 
l’Esquirol” redactat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, amb un import 
total de 677.381,01 EUR (IVA inclòs), que corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del 
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pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona. No obstant, les obres ja 
han estat licitades i adjudicades per un import de 482.548,00 EUR, IVA inclòs 

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

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
- Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà assumit per la 

Diputació de Barcelona. 
 

Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de l’Esquirol 
 
L’Ajuntament de l’Esquirol designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els nous 
punts de llum. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
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Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
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La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de l’Esquirol: Àlex Montanyà Rifà Alcalde-president de l’Ajuntament; 
Lluís Xandri Molas, Secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”  

 
(...) 

 
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament als efectes del seu 
coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació del 
que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
els ens integrants de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic 
Local, amb l’objecte de regular els drets i les obligacions de les parts signants. 
(Exp. núm. 2020/0009818).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
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la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1.- L’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de 
Barcelona, dona suport als municipis de la província, entre altres àmbits, en el suport a 
les iniciatives que generin ocupació, impulsant la visió estratègica com a eina per 
promoure models territorials sostenibles i competitius i per fomentar la dinamització de 
l’activitat econòmica local i la qualitat de l’ocupació, tot vetllant per la cohesió social. 

 
2.- L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) té com 
a línies d’actuació prioritàries impulsar la visió estratègica com a eina per promoure 
models territorials sostenibles i competitius. Entre els serveis que l’OTEDE ofereix als 
municipis de la província hi ha la coordinació de la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (en endavant XODEL), agrupació voluntària d’ens 
locals d’àmbit municipal i supramunicipal. 
 
3.- Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que 
recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació territorial 
d’interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic 
local. 
 
4.- Els observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el 
coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el 
desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques. 
 
5.- La XODEL és un espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es 
fomenta el debat, la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre els observatoris 
membres. La XODEL va ser creada el 1994 i l’any passat va celebrar vint-i-cinc anys 
d’existència. 
 
6.- L’any 2006, es va aprovar un conveni tipus per tal de poder posar a l’abast dels 
Observatoris les dades estadístiques de la Seguretat Social (empreses i treballadors), 
com a instrument per facilitar l’anàlisi socioeconòmica del territori. Per això es va posar 
a disposició dels ens locals integrants de la XODEL l’aplicatiu de dades estadístiques 
de la Seguretat Social, INSS-SITDEL, elaborat per la Diputació de Barcelona i 
facilitades pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 
7.- L’any 2014 es va aprovar un conveni tipus per tal d’homogeneïtzar i regular els 
drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i dels ens locals que formaven part 
de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i 
posteriorment es va aprovar i signar el corresponent conveni específic amb tots i 
cadascun d’aquests ens amb una vigència indefinida. 
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8.- Tanmateix la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu al 
seu article 49 que els convenis administratius tindran una durada màxima de quatre 
anys.  
 
9.- La Disposició addicional vuitena d’aquesta llei estableix que es produirà una 
adaptació automàtica, pel que fa al termini de vigència dels convenis preexistents a la 
nova regulació, per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h.1r per als 
convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin 
establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni és de quatre anys 
a comptar de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, per la qual cosa tots els convenis 
específics actualment vigents entre la Diputació de Barcelona i cadascun dels ens 
integrants de la XODEL deixaran de produir efectes el 2 d’octubre de 2020. 
 
10.- L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic proposa 
l’aprovació del conveni tipus per regular els drets i les obligacions de la Diputació de 
Barcelona i dels ens locals que actualment formen part de la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i dels que en puguin formar part en el 
futur. 
 
Fonaments de dret  
 
1. Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del 
sector públic.  
 
2. Vistos els articles 108 i següents de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els 
convenis de col·laboració.  
 
3. Vist el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
4. Vist l’apartat 3.4.k.2) de la Refosa núm. 1/2020, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 de desembre de 
2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent: 
 

ACORD 
 
APROVAR el conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals integrants de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 
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Econòmic Local de la província de Barcelona, per regular els drets i les obligacions 
derivades de la seva participació, d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’“ENTITAT...”, EN EL MARC DE LA XARXA D’OBSERVATORIS DEL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Eva Menor Cantador, en 
qualitat de presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, i facultada d’acord amb la Refosa 1/2020, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència de data 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB de data 19 de 
desembre de 2019, assistida per la secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació (núm. 
2446/20) de data 13 de març de 2020, i publicat al BOPB de 16 de març de 2020.  

 
“ENTITAT”, representat/da per el/la XXXXX, Sr/a. XXXXX i assistit/da per ell/a secretari/a 
XXXXX. 

 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 

 
I.- L’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, 
dona suport als municipis de la província, entre altres àmbits, en el suport a les iniciatives 
que generin ocupació, impulsant la visió estratègica com a eina per promoure models 
territorials sostenibles i competitius i per fomentar la dinamització de l’activitat econòmica 
local i la qualitat de l’ocupació, tot vetllant per la cohesió social. 
 
II.- L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) té com a 
línies d’actuació prioritàries impulsar la visió estratègica com a eina per promoure models 
territorials sostenibles i competitius. Entre els serveis que l’OTEDE ofereix als municipis de 
la província hi ha la coordinació de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local (en endavant XODEL), agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit municipal i 
supramunicipal. 
 
III.- Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, 
organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació territorial d’interès per a la 
presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local. 
 
IV.- Els observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el coneixement 
que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament 
local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques. 
 
V.- La XODEL és un espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta 
el debat, la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre els observatoris membres. La XODEL, 
integrada actualment per 21 observatoris, va ser creada el 1994 i l’any passat va celebrar 
vint-i-cinc anys d’existència. 
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VI.- L’any 2006, es va aprovar un conveni tipus per tal de poder posar a l’abast dels 
Observatoris les dades estadístiques de la Seguretat Social (empreses i treballadors), com a 
instrument per facilitar l’anàlisi socioeconòmica del territori. Per això es va posar a disposició 
dels ens locals integrants de la XODEL l’aplicatiu de dades estadístiques de la Seguretat 
Social, INSS-SITDEL, elaborat per la Diputació de Barcelona i facilitades pel Departament 
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 
VII.- L’any 2014 es va aprovar un conveni tipus per tal d’homogeneïtzar i regular els drets i 
les obligacions de la Diputació de Barcelona i dels ens locals que formaven part de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i posteriorment es va 
aprovar i signar el corresponent conveni específic amb tots i cadascun d’aquests ens amb 
una vigència indefinida. 

 
VIII.- Tanmateix la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu al 
seu article 49 que els convenis administratius tindran una durada màxima de quatre anys.  
 
IX.- La Disposició addicional vuitena d’aquesta llei estableix que es produirà una adaptació 
automàtica, pel que fa al termini de vigència dels convenis preexistents a la nova regulació, 
per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h.1r per als convenis que no tinguin 
determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un 
temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el 
termini de vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la Llei 
40/2015, per la qual cosa tots els convenis específics actualment vigents entre la Diputació 
de Barcelona i cadascun dels ens integrants de la XODEL deixaran de produir efectes el 2 
d’octubre de 2020. 

 
X.- L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic proposa l’aprovació 
del conveni tipus per regular els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i dels 
ens locals que formen part de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local (XODEL). 

 
XI.- Que el conveni-tipus va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
en data......................., i la minuta de conveni va ser aprovada per Decret de........ . i per 
<....> de data <    > de     < ENTITAT>. 

 
XII.-Que la Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

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

 
PACTES 

 
Primer.- OBJECTE: 
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És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de 
l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç i «L’ENTITAT» per a la participació i 
desenvolupament d’accions dins de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local destinades a millorar el coneixement que els agents tenen sobre el mercat 
de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la planificació 
de les polítiques públiques. 

 
Segon.- MEMBRES 
 
Amb la signatura d’aquest conveni «L’ENTITAT» es considerarà automàticament membre 
de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Tercer.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT:  
 
Es constituirà una comissió de seguiment que serà l’encarregada de fer el seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per cadascuna de 
les parts, així com de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin 
plantejar-se. Estarà composada per un representant de la Diputació de Barcelona i un 
representant de «L’ENTITAT» amb qualificació tècnica adient per a la realització de les 
funcions atribuïdes. Es reunirà quan qualsevulla de les parts ho cregui oportú durant el 
període d’execució de l’objecte del conveni. 
 
Quart.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS:  

 
«L’ENTITAT» haurà de complir les següents obligacions derivades de la seva pertinença a 
la XODEL: 
 
Primer.- Assistir a les reunions organitzades en el marc de la XODEL. 
 
Segon.-. Assistir i participar en les diferents activitats organitzades i/o coordinades per la 
XODEL (formació, tallers i seminaris, jornades, grups de treball, visites a centres de recerca, 
elaboració de metodologies i recursos d’informació, etc.) 

 
Tercer.- Realitzar productes i serveis de qualitat, tant permanents com ad hoc, en què 
s’analitzi adequadament la informació socioeconòmica del territori. 

 
Quart.- Adequar els seus productes i serveis a les metodologies i criteris acordats per la 
XODEL. 

 
Cinquè.- Complir les decisions que s’acordin en el sí de la XODEL. 

 
Sisè.- Facilitar a la XODEL la informació que s’estipuli en relació amb les actuacions 
efectuades per l’entitat. 
 
Setè.- Garantir la visualització de la XODEL en les actuacions que desenvolupi l’entitat en 
l’àmbit de treball de la Xarxa.  
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Vuitè.- Acceptar les condicions d’ús de les dades cedides per la Diputació de Barcelona que 
aquesta determini en cada moment i segons la seva tipologia. 
 
Cinquè.- DRETS DE LES ENTITATS 
 
«L’ENTITAT» gaudirà dels següents drets que ofereix la XODEL als seus membres: 
 
Primer.- Rebre assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona i de la resta de 
membres de la XODEL. 
 
Segon.- Tenir accés a la documentació generada en el marc de la XODEL. 
 
Tercer.- Assistir i participar a les activitats organitzades i/o coordinades per la XODEL 
(reunions, formació, tallers i seminaris, jornades, grups de treball, visites a centres de 
recerca, elaboració de metodologies i recursos d’informació, etc.) 
 
Quart.- Tenir accés a la informació restringida que en cada moment la Diputació de 
Barcelona posi a disposició de la XODEL. 
 
Cinquè.- Ser membre de la Comunitat virtual i/o qualsevol altre entorn virtual que la 
Diputació de Barcelona posi a disposició de la XODEL. 
 
Sisè.- Fer constar la seva col·laboració en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, en relació amb les actuacions que desenvolupi la XODEL. 
 
Sisè.- PROTECCIÓ DE DADES: 
 
 Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades 
del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo 
i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a 
l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de dades en seran les interlocutores. 

 
Setè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI: 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la seva signatura. En qualsevol 
moment, abans de la finalització d’aquest termini, les parts podran acordar la seva pròrroga 
per un període de fins a quatre anys més o la seva extinció. 
 
Vuitè.- CAUSES D’EXTINCIÓ O RESOLUCIÓ DEL CONVENI: 
 
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents: 
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a) Pel transcurs del termini de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) Per mutu acord de les parts. 
c) Per incompliment de les obligacions establertes en el punt tercer.  
d) Per denúncia d’alguna de les parts. 
e) Per la impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni. 
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Les demés que legalment procedeixin. 

 
La part que pretengui resoldre el present conveni sobre la base d’un incompliment, haurà de 
posar-ho en coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes indicant la causa de 
la resolució. 

 
Novè. MODIFICACIÓ DEL CONVENI:  

 
Les parts de mutu acord podran modificar o complementar els pactes que estableix aquest 
conveni.  
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estarà aprovada i signada per ambdues 
parts mitjançant addenda.  
 
Desè.- RÈGIM JURÍDIC: 

 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i les previsions sobre relacions 
interadministratives i per les normes comunes de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.  
 
D’acord amb el previst a l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 

 
Onzè.- JURISDICCIÓ COMPETENT: 
 
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes les seves condicions, se sotmetrà en 
primer lloc a la Comissió de Seguiment previst al Pacte Tercer, i en cas de desacord, a 
coneixement de la jurisdicció del contenciós administratiu, de la ciutat de Barcelona, amb 
expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.” 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’acord març de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en matèria de promoció 
econòmica i millora de l’ocupació (Exp. núm. 2020/9819).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
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Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1.- La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç té com a missió contribuir al desenvolupament econòmic local, 
donant suport al desenvolupament sostenible i competitiu, que millori la qualitat de vida 
del ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit té entre les seves línies prioritàries la 
col·laboració amb d’altres institucions territorials en projectes relacionats amb el 
desenvolupament econòmic integral, integrat, eficaç i eficient.  
 
2.- A la regió metropolitana de Barcelona hi han tres institucions que tenen 
competències de desenvolupament econòmic i que solapen les seves actuacions en el 
territori, són la mateixa Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
l’Ajuntament de Barcelona. Totes tres entitats tenen entre el seu decàleg d’objectius 
implementar polítiques de desenvolupament econòmic sostenible eficaces i eficient. 
 
3.- En aquest sentit, per assolir els objectius de eficàcia, eficiència en les polítiques de 
desenvolupament econòmic es considera necessari la coordinació de les polítiques 
territorials de totes tres institucions. 
 
4.- L’objectiu d’aquesta col·laboració ha de consistir en definir objectius comuns i 
implementar polítiques de desenvolupament socioeconòmic local, prioritzant els criteris 
socials, econòmics i ambientals. 
 
5.- En concret, els objectius s’han de centrar en: 
 

• Coordinar les polítiques de reactivació econòmic post COVID19. 
• Promoure la cooperació i transferència de coneixement, informació de l’entorn 

socioeconòmic. 
• Definir i implementar actuacions comunes en l’àmbit de la internacionalització i 

captació d’inversions. 
• Desenvolupar iniciatives innovadores en l’àmbit del desenvolupament econòmic. 

 
6.- Per a poder desenvolupar i implementar aquestes actuacions de col·laboració, es 
considera convenient la formalització d’un acord marc de col·laboració que defineixi els 
acords, que reguli les relacions entre les tres institucions, contenint l’objecte de l’acord, 
els objectius a desenvolupar, les tasques a implantar i el seguiment dels acords. 
 
7.- Per tot això l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç ha informat 
favorablement la formalització d’un acord marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Fonaments de dret  
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1. Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del 
sector públic.  
 
2. Vistos els articles 108 i següents de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els 
convenis de col·laboració.  
 
3. Vist el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
4. Vist l’apartat 3.4.k.1) de la Refosa núm. 1/2020, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 de desembre de 
2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’acord marc de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en matèria 
de promoció econòmica i foment de l’ocupació, d’acord amb la minuta que es transcriu 
a continuació: 
 

“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN 
MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I MILLORA DE L’OCUPACIÓ 
 
Barcelona,........... 
 
INTERVENEN: 
 
D’una part, la Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Vicepresidenta de l’Àrea de 
Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant 
AMB), amb NIF: P0800258F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de 
Barcelona, facultada a la signatura d’aquest acord per la Junta de Govern de data 26 de 
juny de 2020, assistida en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per Decret de Presidència de data 26 de 
novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 
3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari 
i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de bases de règim local. 
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D’altra part, la Diputació de Barcelona, representada per la Il·lma Sra. Eva Menor Cantador, 
en qualitat de presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, i facultada d’acord amb la Refosa 1/2020, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència de data 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB de data 19 de 
desembre de 2019, assistida per la secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació (núm. 
2446/20) de data 13 de març de 2020, i publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
D’altra part, Jaume Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona, nomenat per Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2019,  facultat per Acord de 
la Comissió de Govern de data 11 de juny de 2020 i assistit en aquest acte per Beatriz Julve 
Suero, secretària delegada, en funcions d’assessorament i fe pública. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i formalitzar el present 
acord marc.  
 
CONTEXT GENERAL 
 
La realitat de l’evolució de l’activitat i especialment  actual es troba en un moment de notable 
tensió i canvi a causa de la concurrència de tres fenòmens que generen incerteses 
importants:  
 
• En primer lloc, la pandèmia COVID19, amb uns efectes en els teixits econòmics i socials 

de dimensió i abast totalment desconeguts, impactarà de manera molt important en la 
vida quotidiana de la ciutadania i les dinàmiques econòmiques del territori. La pandèmia 
implicarà necessàriament un canvi radical de registre en aspectes com l’ocupació, les 
condicions de treball, els sistemes de producció, i tindrà un fort impacte en el consum, el 
comerç i el turisme.  

• En segon lloc, encara arrosseguem efectes de la crisi econòmica i financera que 
impacten en les desigualtats al territori. A més, és altament probable que la crisi 
originada per la COVID19 pugui revertir les millores i els canvis de tendències dels 
darrers anys que feien considerar un cert optimisme en el creixement del PIB i 
l’ocupació. 

• La tercera consideració fa referència a la notable acceleració dels canvis tecnològics i de 
producció. Aquests canvis tindran un efecte significatiu en els sistemes i les formes de 
producció i en la tipologia i qualitat de l’ocupació que es crearà a curt i mig termini. El 
COVID-19 encara accelerarà aquests processos. En aquest sentit podrien incidir en una 
pèrdua de competitivitat, en la generació de desequilibris territorials o en la caiguda de la 
qualitat de vida en general del nostre territori no solament en aspectes de PIB, sinó 
especialment en referència a allò que s’anomena l’índex de desenvolupament.  

 
En aquest sentit qualsevol iniciativa de sumatòria d’esforços entre tots els agents 
institucionals es torna quasi un objectiu obligatori tant per aprofitar recursos, com per 
transferir experiència com per optimitzar les possibles sinèrgies. 
 
Per tot això, els signants d’aquest acord marc manifesten i acorden: 
 
MANIFESTEN: 
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I. L’AMB, en el marc de les seves competències aprovades en la Llei 31/2010 estableix 
en l’article 14. Apartat G que es proposa “Fomentar l’activitat econòmica, promoure 
l’ocupació i la creació d’empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i 
els recursos turístics”. 

 
II. Per a la implementació de la gestió d’aquestes competències, el Consell Metropolità en 

data de 30 juliol de l’any 2015 va aprovar la creació de l’Àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic (a partir d’ara ADSE) de l’AMB, la qual es troba organitzada en 
l’Oficina de Polítiques Socials i l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic 
de l’AMB (en endavant Agència, aprovada la seva creació per Consell Metropolità el 
passat 27 de febrer de 2018). 

 
III. Entre els objectius de l’AMB, per aquest mandat establerts en el Pla d’Actuació 

Metropolità es defineixen les línies de treball següents:  
 

a. “Promourem la recuperació i la garantia de la cohesió social metropolitana 
mitjançant la implicació de les institucions, la societat civil i els agents econòmics i 
socials. [...] 

b. “Promourem l’activitat econòmica tot impulsant i coordinant les iniciatives de 
reactivació econòmica i les relatives a la captació d’inversió i talent, així com 
d’iniciatives de proximitat i del bé comú”.  

 
IV. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 

Comerç en el marc de les competències de col·laboració i assistència als municipis que 
li atorga la vigent normativa de règim local, té com a missió contribuir al 
desenvolupament econòmic local, donant suport als equips dels governs locals en el 
disseny, la implementació i el desplegament de models territorials sostenibles i 
competitius, que generin riquesa, fomentin l'ocupació, millorin la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes i vetllin per la cohesió social.  

 
V. En aquest sentit, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la 

Diputació de Barcelona té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes 
relacionats amb el desenvolupament econòmic integral i equilibrat entre municipis. De 
la mateixa manera, amb la finalitat d’avançar en l’establiment de marcs de concertació 
per a la millora de l’eficiència de les polítiques públiques de desenvolupament 
econòmic, també treballa en l’impuls de projectes que millorin la competitivitat 
empresarial i generin més i millor ocupació, així com la recerca del rol que han de jugar 
en l’impuls econòmic dels municipis de la província de Barcelona tant el sector públic 
com el privat. 
 

VI. L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb l’article 58.3 de la Llei 22/1998 que aprova la 
Carta Municipal de Barcelona, pot promoure tota classe d’activitats i prestar tots els 
serveis públics que afectin l’interès general dels ciutadans així com portar a terme 
activitats complementàries a les altres Administracions Públiques. 

 
VII. En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant les seves direccions de serveis i 

la societat íntegrament municipal BARCELONA ACTIVA SAU SPM, té com a missió 
impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la 
qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de 
l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les 
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diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de 
l’economia plural, que inclou la cooperativa, la social i solidària. 

 
VIII. Totes tres institucions volen iniciar una col·laboració amb l’objectiu de compartir 

esforços i recursos que contribueixin al desenvolupament econòmic i social als seus 
respectius àmbits territorials, amb l’objectiu d’afavorir la creació d’ocupació, fomentant i 
impulsant l’assistència tècnica i la coordinació i la col·laboració entre els diferents 
serveis i agents de promoció econòmica de cada entitat. 
 

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen el 
present acord marc de col·laboració i  
 
PACTEN: 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
Aquest acord marc té per objecte la col·laboració entre l’AMB, la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per desplegar polítiques i objectius comuns de promoció 
econòmica i desenvolupament socioeconòmic local atenent de manera prioritària i 
coordinada a criteris socials, econòmics i ambientals. 
 
De forma general, són objectius comuns els següents: 

 
A. Coordinar el conjunt de polítiques que puguin ajudar a superar la crisi actual derivada 

del COVID-19 i dins de l’esperit de la declaració conjunta de les entitats municipalistes 
ACM i FMC, treballar conjuntament  per impulsar la reactivació econòmica que eviti la 
destrucció del teixit productiu i l’ocupació.  

 
B. Promoure la cooperació i transferència de coneixements, metodologia i tècniques 

específiques en matèria de suport a l’atenció als emprenedors, les empreses, 
l’orientació professional, la formació, el mercat de treball, la planificació estratègica, 
l’impuls a sectors estratègics com el comerç, el turisme, les industries creatives, 
l’economia verda i circular, la industria manufacturera, les TIC i l’economia digital, bio i 
salut, o l’economia social, i solidària i aquelles que siguin d’interès. 

 
C. Desplegar accions comunes en matèria d’internacionalització, captació d’inversions, 

projecció exterior i desenvolupament metropolità de la marca Barcelona. 
 
D. Donar suport i enfortir els ecosistemes innovadors, emprenedors i de suport a la 

creació i manteniment de l’ocupació de qualitat de la regió metropolitana de Barcelona. 
 
E. Compartir dades i eines d'anàlisi de la informació de l’entorn socioeconòmic i de 

programes, serveis i sobre el propi desenvolupament local i els seus impactes 
econòmics, ocupacionals, socials i mediambientals als respectius territoris. 

 
F. Potenciar i col·laborar en matèria de suport als Polígons d’Activitat Econòmica i 

avançar cap a la millora de la qualitat i el seu reconeixement i certificació, la seva 
eficiència energètica, i la millora de   la connectivitat, amb iniciatives innovadores i visió 
metropolitana. 
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SEGON.- ACTUACIONS A REALITZAR 
 
En desenvolupament d’aquest acord marc es podran impulsar les següents actuacions: 

 
En matèria de millora de l’ocupació i la seva qualitat i formació: 

 
- Compartir una estratègia a nivell metropolità en matèria de salari mínim de referència  

per a la seva promoció i reconeixement pels agents socials i el teixit empresarial del 
territori, així com experiències de millora de les condicions laborals en general, en 
especial de promoció de qualitat de l’ocupació, lluita contra la precarietat i polítiques de 
gènere. 

- Desenvolupar i compartir experiències, iniciatives i actuacions de suport tècnic als 
equips dels serveis locals d’ocupació i de reciclatge professional i formació, en matèria 
d’orientació laboral, inserció, intermediació i formació professionalitzadora. 

- Desenvolupar actuacions conjuntes en matèria d’instruments d’informació, recerca, 
detecció i anàlisi del mercat de treball, teixit empresarial i activitat econòmica (Hermes 
entre d’altres), metodologies de prospectiva i aplicacions tecnològiques i de dades 
obertes i seguiment i avaluació de polítiques de mercat de treball. 

- Desenvolupar actuacions conjuntes per a l’intercanvi i l’elaboració i producció de 
materials i productes d’informació, prospectiva, anàlisi dels recursos i dels serveis 
ocupacionals del territori (serveis d’orientació, formació, intermediació, prospecció, 
acreditacions, beques, mobilitat...), com p.ex el mapa de recursos de Barcelona o 
Xaloc. 

- Participació i col·laboració en el Saló de l’Ocupació Juvenil a l’espera del desplegament 
per la Generalitat del Saló dels Oficis. 

- Fomentar actuacions de promoció, difusió i dinamització de la FP en general i la FP 
dual en particular, com a espai per a l’orientació professional, via d’inserció en el 
mercat laboral i garantia d’ocupació de qualitat. 

- Identificar eventuals accions de formació al personal tècnic i directiu dels dispositius 
locals d’inserció amb la idea de millorar els seus coneixements, habilitats i aptituds. 

- Anàlisi de la potencialitat de la formació online. Començar per compartir l’oferta 
formativa online de Barcelona activa, que la posarà a disposició de les altres parts de 
l’acord, per avançar cap a Entorns Virtuals d’Aprenentatge i confegir, conjuntament, un 
Campus Virtual d’Ocupació 

- Analitzar i promoure la implantació de clàusules socials en el marc la contractació 
pública, especialment referida a les condicions salarials, la conciliació, la igualtat, 
l’organització del temps i la sostenibilitat mediambiental per part de les empreses. 

 
En matèria d’empresa i emprenedoria: 

 
- Promoure mecanismes de cooperació i transferència de coneixement i metodologia en 

el marc de la creació d’una xarxa d’OAE a nivell metropolità i provincial. 
- Compartir i impulsar actuacions per enfortir la Indústria manufacturera, especialment 

l’anomenada indústria 4.0, que incorpora innovacions i avenços tecnològics. 
- Identificar i potenciar els equipaments i hubs d’innovació i cooperar en la creació, 

difusió i dinamització d’una xarxa de centres i iniciatives d’innovació, així com impulsar 
la formació i la capacitació digital del teixit econòmic i de la ciutadania.  

- Establir un sistema d’intercanvi de les diverses informacions per tal d’elaborar un marc 
descriptiu –relat- conjunt relatiu a la Indústria manufacturera, tenint en compte aspectes 
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com la caracterització dels espais d’activitat econòmica –polígons-, especialment 
enfocats a la Indústria 4.0, i a aquelles altres propostes de dinamització i d’innovació 
emprenedora. 

- Compartir, millorar i estendre a tot el territori les eines a disposició de l’empresa per 
facilitar-ne la ubicació, com per exemple el cercador immobiliari per a empreses de 
l’AMB, entre d’altres eines de suport a l’empresa. 

- Identificar eventuals accions de formació al personal tècnic i directiu dels diversos 
Centres locals de serveis a les empreses, amb la idea de millorar els seus 
coneixements, habilitats i aptituds. 

 
En matèria de millora i vertebració territorial: 
 
- Promoure la millora dels Polígons d’Activitat Econòmica en matèria d’accessibilitat i 

mobilitat 
- Establir una estratègia conjunta en projectes d’excel·lència i certificació de qualitat dels 

PAE. 
- Millorar els sistemes d’informació geogràfics lligats al desenvolupament econòmic i a 

l’activitat empresarial. 
- Compartir les dades disponibles relacionades amb els Polígons d’Activitat Econòmica 

per tal de nodrir les diferents plataformes a disposició de la ciutadania i dels 
ajuntaments. 

 
En matèria de sectors estratègics i d’indústries creatives: 
 
- Desenvolupar conjuntament actuacions per impulsar l’economia de la creativitat en la 

regió metropolitana, amb mesures com la creació del Consell Metropolità d’Indústries 
Creatives, en el marc de la Mesura de Govern d’Impuls de les Indústries Creatives 
presentada al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 25 d’octubre de 2019. 

- Col·laborar en política alimentària, aprofitant el potencial de la designació de Barcelona 
com a capitalitat mundial de l’alimentació sostenible del 2021, i l’ecosistema 
d’agricultura periurbana de la regió. 

 
En matèria d’economia verda i circular: 
 
- Desenvolupar actuacions conjuntes per a l’impuls de les estratègies d’economia verda i 

circular com a vector de competitivitat de rellevància creixent per al futur del teixit 
econòmic. 

- Col·laborar en la generació d’informació sobre les potencialitats dels teixits econòmics 
del territori per a la detecció d’oportunitats en l’àmbit de l’economia verda i circular –
eficiència energètica, simbiosi industrial, ecodisseny, servitització, entre d’altres. 

- Avançar en les estratègies, instruments i projectes d’activació econòmica dels 
paisatges urbans i metropolitans en clau de sostenibilitat per satisfer necessitats de la 
població local, millorar l’atractivitat internacional i posar en valor els productes i 
empreses amb valors associats al territori. 

 
En matèria d’economia social i solidària: 
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- Crear un espai de col·laboració i cooperació en matèria d’intercanvi d’experiències, 
formació, pràctiques, metodologies i criteris en l’àmbit de l’economia social i solidària, 
amb la finalitat d’impulsar actuacions conjuntes. 

- Avançar cap a la creació d’una plataforma o xarxa de centres o equipaments per a 
l’impuls o el suport a la innovació socioeconòmica i l’economia social i solidària en el 
territori (InnoBA, CoBoi, Citilab,.....) 

- Disposar del mapeig de recursos per l’economia social i solidària i compartir estudis i 
possibles convocatòries de subvencions. 

- Potenciar sectors estratègics dins l’economia social i solidària a nivell d’àrea 
metropolitana i província.  

 
En matèria d’internacionalització, promoció de ciutat i de la Marca Barcelona: 

 
- Promoure programes conjunts aplicables a l’àmbit metropolità i provincial, amb 

objectius de promoció econòmica internacional i gestió de la marca de ciutat.   
- Compartir i promocionar les eines i publicacions destinades a l’atracció d’inversions al 

territori, així com missions institucionals i altres accions comunes en matèria de 
captació d’inversions i projecció exterior.  

- Establir un portal d'atracció d'inversions que sigui referent per facilitar a l'inversor la 
posada en marxa de l'activitat. 

- Impulsar en l’àmbit metropolità i provincial la internacionalització del teixit empresarial, 
mitjançant projectes i programes conjunts. 

- Enfortir la capacitat productiva i exportadora de les empreses i donar suport i 
assistència a l'exportació. 

 
En matèria de turisme: 

 
- Promoure iniciatives conjuntes destinades a la creació de nous imaginaris i productes 

turístics per a la millora de la mobilitat i la sostenibilitat turística.   
- Afavorir la incorporació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de 

Barcelona al Consorci Turisme de Barcelona. 
- Promoure un acord amb les ciutats de l’entorn immediat de Barcelona per tal 

d’incorporar espais, esdeveniments i projectes al mapa turístic de Barcelona. 
- Definir entre Ajuntament, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i en 

coordinació amb el Consorci Turisme de Barcelona un pla anual de promoció de la 
realitat turística metropolitana. 

 
En matèria de comerç: 

 
- Consensuar un posicionament unitari i col·laboratiu respecte de les Àrees de Promoció 

Econòmica Urbanes (APEU) per tal de fixar en l’àmbit metropolità una proposta. 
 

En matèria d’observació i aportació de coneixement: 
 

- Compartir informació, documentació, mètodes i eines d'anàlisi i de generació de 
coneixement dels respectius dispositius d’anàlisi socioeconòmica. 

- Generar productes i serveis d’informació elaborats conjuntament pels respectius 
dispositius d’anàlisi socioeconòmica. 

- Impulsar i participar en espais de debat i cooperació, grups de treball, etc. sobre 
aspectes d’interès compartit. 
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En matèria de planificació estratègica del desenvolupament econòmic local: 
 
- Promoure marcs conceptuals, eines i espais de treball per enfortir la dimensió 

estratègica del desenvolupament econòmic local. 
- Afavorir la innovació per la planificació, gestió i avaluació estratègica dels territoris. 
- Compartir experiències, publicacions, mapes, criteris, formació, centres de 

documentació en planificació i estratègies de desenvolupament. 
- Col·laborar per al disseny i transferència d’instruments de planificació estratègica, 

directiva, d’acció i per la reactivació i recuperació econòmica i de l’ocupació, a diferents 
escales. 

- Treballar per incorporar a la planificació estratègica local i territorial l’Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible. 

 
El detall de les actuacions que s’hagin de desplegar conjuntament es podrà concretar a 
través dels convenis concrets, que constaran com annexos al present acord marc, si 
s’escau. 
 
TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Les parts amb la signatura del present acord marc s’obliguen a: 

 
1. Posar tots els mitjans necessaris, humans i materials pel bon desplegament dels 

compromisos adquirits, facilitant la informació, el coneixement i les metodologies dels 
programes i serveis que es posen en comú pel desenvolupament del present acord 
marc.  

 
2. Designar un interlocutor per cadascun dels temes específics que figuren en les 

actuacions que s’aniran implementant i que conformaran els diversos camps 
d’intervenció del present acord marc. 

 
3. Impulsar, sense perjudici d’implementar els acords relatius a les actuacions descrites, 

els següents compromisos específics: 
 

A. Crear el grup de treball tècnic que permeti articular les actuacions descrites. 
B. Elaborar una proposta de pla de treball prioritzant les actuacions que responguin als 

efectes sobre el teixit econòmic i social de la pandèmia COVID 19. 
C. Articular un mecanisme de seguiment i avaluació contínua del conjunt de les 

actuacions que es despleguin. 
 

QUART.- FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS  
 
El present acord marc no comporta cap despesa per a cap de les parts, sense perjudici que 
es puguin establir en altres convenis paral·lels i/o complementaris al present acord marc. 
 
CINQUÈ.- ÒRGAN DE GESTIÓ  
 
Per al seguiment, vigilància i control de l’execució de l’acord marc es crea una Comissió de 
Seguiment que serà formada per tres representants de cada part, que tindrà les finalitats 
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d’efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos 
adquirits i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment 
d’aquest acord marc. 
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades a l’any i sempre que ho sol·liciti 
alguna de les parts. 
 
SISÈ.- TERMINI DE VIGÈNCIA 
 
El present acord marc tindrà una vigència de 4 anys. Les parts podran acordar la pròrroga 
del present acord marc per un període de 4 anys addicionals, el que requerirà un acord 
exprés de les parts. 
 
SETÈ.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es comprometen al compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i normativa de desenvolupament 
així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i dels 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte de l’acord 
marc, excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
VUITÈ.- ADDENDES O CONVENIS ESPECÍFICS 
 
En el cas que del present acord marc en derivin convenis específics, s’hi establiran períodes 
d’execució concrets dels diferents projectes i actuacions futures que es duguin a terme per 
poder realitzar els objectius que s’estableixen en el present acord marc, i podran 
contemplar-s’hi nous recursos o nous acords que es prenguin amb posterioritat al present 
acord marc.  
 
Serà en els convenis específics que puguin derivar-se de l’acord marc on s’establiran les 
col·laboracions futures i les possibles aportacions econòmiques que s’hagin de satisfer per 
poder realitzar les actuacions i projectes específics concrets.  
  
Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest acord marc s'haurà de 
fer amb el consentiment de les parts i per escrit, mitjançant el corresponent annex o 
addenda de modificació.  
 
L’aprovació dels convenis específics i de les modificacions haurà de seguir el mateix 
procediment seguit per a l’aprovació de l’acord marc. 
 
NOVÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ  
 
Seran causes de resolució del present acord marc: 
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a) El transcurs del termini de vigència de l’acord marc sense haver-se’n acordat la 
pròrroga. 

 
b) L’acord unànime dels signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment perquè 
compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un termini de 3 mesos. Si un cop 
transcorregut el citat termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part incomplidora 
la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt l’acord marc. 

 
d) Les altres causes previstes en aquest acord marc o en altres lleis. 
 

L’incompliment o la resolució del present acord marc donarà lloc a la liquidació del mateix, 
amb la determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts segons els 
convenis particulars existents i en execució en aquell moment. 
 
DESÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Les controvèrsies que sorgeixen entre les parts seran resoltes per la Comissió de 
Seguiment.  
 
En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva 
interpretació, la jurisdicció competent per a conèixer dels mateixos seran els Tribunals i 
jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona. 

 
ONZÈ. LLEI DE TRANSPARÈNCIA. INFORMACIÓ DE PUBLICACIÓ 
 
L’Ajuntament de Barcelona informa a les altres parts, que es donen per informades, que, en 
compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, les dades relatives al present acord marc seran 
publicades en el web municipal. Així mateix procediran la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en els seus respectius portals de transparència. 
 
L’AMB, o qualsevol de les altres institucions impulsores, trametrà el present acord marc al 
Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en 
compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern . 
 
DOTZÈ.- RÈGIM JURÍDIC 
 
La naturalesa d’aquest acord marc és administrativa i es regeix per allò que disposa la 
normativa d’aplicació i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
I en prova de conformitat signen aquest Acord, per triplicat i a un sol efecte al lloc i la data 
expressats en l’encapçalament 
....” 
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Segon.- NOTIFICAR l’acord primer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a 
l’Ajuntament de Barcelona, per al seu coneixement i efectes.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa per delegació de la Presidència, l’aprovació, 
de la modificació del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona per a 
la promoció turística de la Destinació Barcelona i la gestió de l’Observatori del 
Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2020, aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de data 19 de desembre de 2019 (Exp. núm.2019/20288).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 

 
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 

articles 36.1 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local i 91.2 del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, presta assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les competències 
locals. 

 
2. Per acord núm. 688/19 de data 19 de desembre de 2019, la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, va adoptar un acord pel 
qual s’aprovava el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el 
Consorci Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a la promoció 
turística de la Destinació Barcelona i la gestió de l’Observatori del Turisme a 
Barcelona: ciutat i regió, 2020. 

 
3. Atès que, un cop aprovat el text del conveni i notificat a cadascuna de les parts, en 

el moment de la signatura, es constata que, l’Ajuntament de Barcelona vol introduir 
unes modificacions a l’apartat sisè referent a les condiciones econòmiques que 
quedarà redactat tal com segueix a continuació: 

 
“.../... 
 
Sisè. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
 
Per tal de finançar part de les activitats o accions de caràcter genèric previstes en el 
conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat global de cinc-cents 
vuitanta-un mil cent quinze euros (581.115,- €), que es transferirà al Consorci de Turisme de 
Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46700 del pressupost de 
l’exercici 2020 de la Gerència de Serveis de Turisme.  
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Una vegada signat el present Conveni, les quantitats previstes es faran efectives en funció 
de les justificacions dels conceptes i despeses efectivament realitzats que es vagin 
presentant, fins a esgotar les quantitats màximes previstes en el conveni. Aquesta 
documentació es presentarà al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona 
mitjançant un certificat signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de 
Barcelona, fent constar el següent:  
• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions objecte 
de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  
• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres fonts 
específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
• Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l’actuació.  
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs 
l’IVA deduïble.  
 
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2020.  
 
Abans del pagament el Consorci de Turisme de Barcelona haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de els seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Es podran fer pagaments parcials en funció de les justificacions presentades, no obstant, 
com a mínim s’haurà de presentar una justificació parcial en el mes de setembre de 2020 
corresponent al 50 % de l’aportació realitzada. El termini màxim per a presentar les 
justificacions serà el 31 de març de 2021.  
 
Per tal de finançar part de les activitats o accions referents a l’Observatori del Turisme a 
Barcelona, Ciutat i Regió, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a aportar la quantitat 
global de cent vint-i-set mil cinc cents euros (127.500,- €), que es transferirà al Consorci de 
Turisme de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0700/48903/43215 del 
pressupost de l’exercici 2020 de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica.  
 
El Consorci de Turisme de Barcelona, haurà de presentar una liquidació dels conceptes i 
despeses realitzats amb les aportacions rebudes, mitjançant un certificat signat pel 
Secretari/ària i/o Interventor/a segons correspongui d’acord amb la normativa aplicable del 
Consorci de Turisme de Barcelona, fent constar el següent:  
 
• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions objecte 
de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  
• Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
• Que l’entitat té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Barcelona tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació.  
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs 
l’IVA deduïble.  
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Podran incloure’s despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2020.  
 
Abans del pagament el Consorci de Turisme de Barcelona haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de els seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
.../...” 
 

4. Atès que les parts signants del conveni accepten aquesta modificació, és necessari 
aprovar la modificació del conveni esmentat en el sentit de substituir l’antic redactat 
de l’apartat Sisè pel nou redactat indicat al punt 3 del present Dictamen. 

 
5. Atès que en la nostra destinació el turisme esdevé un motor econòmic i, davant la 

situació generada pel coronavirus COVID-19, des del passat mes de març, s’ha 
produït una davallada de l’activitat turística, fet que repercuteix a nivell d'ocupació 
laboral, tant en els àmbits de l'allotjament turístic, el comerç, la restauració, els 
museus locals, etc.  

 
6. Aquesta aturada de l’activitat turística comporta la necessitat  de coordinar, el més 

aviat possible, les diferents accions de promoció a dur a terme per les parts 
signatàries d’aquest conveni i fan necessària la tramitació de la modificació 
esmentada.  

 
7. Aquesta Gerència de Serveis de Turisme considera que el procediment no s’ha de 

suspendre i ha de continuar, mitjançant la seva tramitació i resolució per part de 
l’òrgan competent. La necessitat de continuar amb la tramitació es fonamenta, 
d’acord amb allò previst en la disposició addicional 3a 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, en l’oportunitat de minimitzar l’impacte 
econòmic i social de la COVID-19, en considerar que la suspensió i no tramitació de 
la modificació del conveni proposada, causaria un perjudici greu a l’interès general i, 
en particular, a la posada en marxa de la col·laboració entre les institucions 
signants del conveni per tal de reactivar el sector econòmic del turisme.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden 
subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en 
l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 

 
2. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k de la 
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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 
Presidència número 14600/19 de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 19 de desembre de 2019.  

 
3. Vista la DA 3a del Real decreto 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 

l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. S’EXCEPTUA la suspensió i, per tant, es disposa la incoació, tramitació i 
resolució del procediment administratiu, ja que, cas contrari, es causaria un perjudici 
greu a l’interès general o, en el seu cas, al funcionament bàsic dels serveis o resta 
d’excepcions previstes, d’acord amb els motius que consten en la part expositiva de 
l’Acord, d’acord amb allò previst en la DA 3a del RD 463/2020. 
 
Segon. APROVAR la modificació en el text del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Turisme de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona per a la promoció turística de la Destinació Barcelona i la gestió de 
l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2020, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de data 19 de desembre de 2019, en el sentit que al punt sisè 
de l’esment conveni queda redactat com s’indica tot seguit:  

 
“.../... 
 
Sisè. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
 
Per tal de finançar part de les activitats o accions de caràcter genèric previstes en el 
conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat global de cinc-cents 
vuitanta-un mil cent quinze euros (581.115,- €), que es transferirà al Consorci de Turisme de 
Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46700 del pressupost de 
l’exercici 2020 de la Gerència de Serveis de Turisme.  
 
Una vegada signat el present Conveni, les quantitats previstes es faran efectives en funció 
de les justificacions dels conceptes i despeses efectivament realitzats que es vagin 
presentant, fins a esgotar les quantitats màximes previstes en el conveni. Aquesta 
documentació es presentarà al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona 
mitjançant un certificat signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de 
Barcelona, fent constar el següent:  
 
• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions objecte 
de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  
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• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres fonts 
específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
• Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l’actuació.  
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs 
l’IVA deduïble.  
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2020.  
 
Abans del pagament el Consorci de Turisme de Barcelona haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de els seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Es podran fer pagaments parcials en funció de les justificacions presentades, no obstant, 
com a mínim s’haurà de presentar una justificació parcial en el mes de setembre de 2020 
corresponent al 50 % de l’aportació realitzada. El termini màxim per a presentar les 
justificacions serà el 31 de març de 2021.  
 
Per tal de finançar part de les activitats o accions referents a l’Observatori del Turisme a 
Barcelona, Ciutat i Regió, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a aportar la quantitat 
global de cent vint-i-set mil cinc cents euros (127.500,- €), que es transferirà al Consorci de 
Turisme de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0700/48903/43215 del 
pressupost de l’exercici 2020 de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica.  
 
El Consorci de Turisme de Barcelona, haurà de presentar una liquidació dels conceptes i 
despeses realitzats amb les aportacions rebudes, mitjançant un certificat signat pel 
Secretari/ària i/o Interventor/a segons correspongui d’acord amb la normativa aplicable del 
Consorci de Turisme de Barcelona, fent constar el següent:  
 
• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions objecte 
de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  
• Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
• Que l’entitat té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Barcelona tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació.  
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs 
l’IVA deduïble.  
 
Podran incloure’s despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2020.  
 
Abans del pagament el Consorci de Turisme de Barcelona haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de els seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
.../...” 

 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci 
Turisme de Barcelona.”   
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Gerència de Serveis de Comerç 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte l’apartat primer de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern, en sessió ordinària de 30 d’abril de 2020, en el sentit de deixar sense 
efecte, en tota la seva extensió, la minuta de conveni i aprovar una nova minuta 
de conveni específic de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb l’objecte de 
desenvolupar la quarta i la cinquena edició del Programa Comerç 21,amb 
vigència fins el 31 de juliol de 2023, i amb una aportació econòmica per part de la 
Diputació de Barcelona de 200.800 €, amb càrrec als pressupostos dels exercicis 
de 2020, 2021, 2022 i 2023. (Exp. núm. 2020/3164).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per delegació de la 
Presidència, núm. 178, en sessió de data 30 d’abril de 2020, s’aprovà la minuta del 
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya, per al desenvolupament de la quarta i cinquena edició 
del programa Comerç 21. 
 
2. Atès que s’ha detectat que la modalitat de justificació per fer efectiva l’aportació 
econòmica recollida en dita minuta, en concret, el compte justificatiu amb informe 
d’auditor, no era la més adient, i és convenient substituir-la per la modalitat de compte 
justificatiu amb aportació de justificants de la despesa. 
 
3. Atès que s’han d’adequar els terminis d’execució de les fases de desenvolupament 
de la quarta edició del programa Comerç 21, en concret, els corresponents a les Fases 
0 i 1, per adaptar-los a l’inici de la vigència del conveni. 
 
4. Atès que la minuta de conveni no ha estat signada per les parts i és voluntat de la 
Diputació de Barcelona proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades 
incidències mitjançant la modificació de les previsions corresponents del conveni. 
 
5. Atès que la modificació proposada no comporta alteració comptable i, en 
conseqüència, no escau adoptar cap nou acord de disposició i aprovació de despesa. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El règim jurídic que regula les obligacions de les parts intervinents en aquest acte 
és el relatiu als convenis de col·laboració, els quals resten exclosos de l’àmbit 
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d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
d’acord amb el que estableix l’article 6. 
 
2. Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
3. Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
4. Vist l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 
5. 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), el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
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. 
 
6. 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 especial els articles 16 i 29. 
 
7. Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 
LGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de 
la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
8. 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. 
 
9. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, per delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.4.k) de la Refosa 
núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, i publicat al BOPB de 19 de 
desembre de 2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR l’acord primer del dictamen aprovat per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, núm. 178, en 
sessió de data 30 d’abril de 2020, que aprovà la minuta del conveni específic de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya, per al desenvolupament de la quarta i cinquena edició del programa 
Comerç 21, en el sentit de deixar sense efecte dita minuta de conveni.  
 
Segon.- APROVAR la següent minuta del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, que té per 
objecte el desenvolupament de la quarta i cinquena edició del programa Comerç 21, el 
text literal de la qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
I PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA, PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE LA QUARTA I CINQUENA EDICIÓ DEL PROGRAMA 
COMERÇ 21 

 
 
INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Oscar Sierra Gaona, diputat 
delegat de Comerç, facultat per delegació de la Presidència 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. 
14600/2019, de 16 de desembre, i publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. Assistit 
per la Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en qualitat de secretària delegada de la corporació en 
virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de 13 de 
març, sobre la delegació de funcions de Secretaria per al mandat 2019-2023, i publicat al 
BOP del 16 de març de 2020. 
 
PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA, NIF G61512257, representada 
pel Sr. Alejandro Goñi i Febrer, amb DNI XXX0243XX, facultat per a aquest acte en virtut de 
l’acord explícit del Comitè Executiu de data 28 de febrer de 2017, acord que declara vigent i 
suficient a aquests efectes. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (en endavant PIMEC), és una entitat 
sense ànim de lucre constituïda com a confederació patronal de les micro, petites i mitjanes 
empreses de Catalunya. Representa les pimes de Catalunya i compta amb socis individuals 
i amb més de 300 socis col·lectius, com gremis i associacions empresarials. Té una àmplia 
trajectòria de representació i acompanyament del col·lectiu empresarial. 
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La voluntat de PIMEC és sensibilitzar i treballar perquè la política econòmica estigui 
pensada per afavorir el desenvolupament de les pimes i dels autònoms, el principal teixit 
empresarial de Catalunya, ja que representen més del 99,8 % del total d'empreses, el 70 % 
de l’ocupació i el 65 % del PIB. 
 
2. La Diputació de Barcelona presta suport jurídic, econòmic i tècnic als diferents serveis i 
projectes que es desenvolupen en els municipis del seu àmbit territorial, d’acord amb el que 
preveuen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local i l’article 91.2.b) i d) del text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En exercici d’aquestes competències, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, presta 
suport als ens locals per a la realització d’accions que reverteixin tant en l’augment de la 
competitivitat de les empreses del sector comercial i serveis del municipi, com en la millora 
de l’oferta comercial i de serveis existent. 
 
Amb aquest objectiu, s’impulsen projectes en col·laboració amb les entitats representatives 
del teixit empresarial per sumar les sinergies derivades del coneixement del sector 
empresarial i del territori d’actuació. Així com la localització d’activitats relacionades amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que es converteix en un oportunitat per a 
la Diputació de Barcelona per vertebrar les seves polítiques públiques de desenvolupament 
territorial. 
 
3. El model català de comerç es basa en l’oferta de proximitat i de petites i mitjanes 
empreses familiars. És un model comercial generador i afavoridor d’economies locals 
positives, basat en la pluralitat de l’oferta i l’equilibri entre formats, com una peça essencial 
per a la cohesió social i la coherència urbanística dels nostres municipis i ciutats. 
 
No obstant això, la tendència creixent a la concentració empresarial en l’àmbit de la 
distribució, a més del context econòmic general negatiu, ha comportat que un nombre 
important de petites empreses comercials es trobin en una situació comercial i econòmica 
complicada i que necessitin de recursos i suport extern per millorar el seu posicionament i 
mantenir-se en el mercat en condicions competitives. 
 
4. En aquest escenari, en data 1 de març de 2017, la Diputació de Barcelona, a través de 
la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, va 
signar un conveni de col·laboració amb PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, per 
al desenvolupament del programa pilot Comerç 21. En concret, per donar suport a la millora 
de la competitivitat de les empreses comercials i de serveis i la conseqüent millora de 
l’oferta comercial dels municipis de la demarcació. 
 
En data 22 d’octubre de 2018, i vists els bons resultats del programa pilot, es va signar un 
nou conveni de col·laboració amb PIMEC per al desenvolupament d’una segona edició del 
programa Comerç 21. I en data 25 d’abril de 2019 es va signar un tercer conveni de 
col·laboració per a la gestió de la tercera edició. En aquestes tres edicions s’ha donat 
resposta a un total de 254 demandes, que han implicat la formació i assessorament de 150 
empreses comercials i de serveis. 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

 
 

5. En el context econòmic general actual, i davant la situació canviant en el sector 
comercial, el programa Comerç 21 ofereix eines per potenciar un model comercial arrelat a 
la trama urbana, modern i dinàmic. Per aquest motiu, amb l’interès de promoure l’economia 
local i la diversificació de l’oferta, la interacció entre el sector públic i el sector privat per 
contribuir al desenvolupament econòmic local, i sabent de l’experiència i coneixement de 
PIMEC del sector comercial, es positivitza la continuïtat d’aquest programa. 
 
Així mateix, el nombre total de sol·licituds rebudes d’empreses, i la seva distribució arreu de 
la demarcació, interessades en participar en les tres primeres edicions fa palesa la 
importància d’aquest tipus de programes per a les empreses comercials i de serveis, i 
evidencia el fet que la millora del sector empresarial repercuteix positivament en el teixit 
comercial urbà dels municipis. 
 
6. En conseqüència, es creu convenient i es proposa la signatura d’un nou conveni de 
col·laboració per a dues edicions del programa, en concret, la quarta i cinquena edició del 
programa Comerç 21, que doni major cobertura al volum de sol·licituds rebudes, en no 
limitar-se el període de recepció per la vigència temporal d’una única edició, i que optimitzi 
els recursos esmerçats i maximitzi els resultats a obtenir. 
 
Les condicions de la col·laboració són les que s’estableixen en el conveni que s’adjunta, on 
s’hi destaca la concurrència dels interessos i objectius globals de les dues entitats respecte 
a la necessitat de col·laboració per continuar amb la millora de competitivitat empresarial, 
mitjançant el disseny, l’assessorament i l’acompanyament a les petites i mitjanes empreses 
comercials i de serveis que necessitin una visió i suport extern per optimitzar la seva posició 
empresarial. 
 
7. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
8. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, per delegació de la Presidència, de data  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER. Objecte. 
 
El present conveni té per objecte definir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a 
través de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, i PIMEC per al desenvolupament de la quarta i cinquena edició del 
programa Comerç 21. 
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SEGON. Característiques del programa Comerç 21. 
 
El programa Comerç 21 va dirigit a un nombre màxim de 50 empreses que, preferentment, 
comptin amb les característiques següents: 

 
§ Ser micropimes comercials i/o de serveis. 
§ Estar localitzades en la trama urbana consolidada de municipis de la demarcació 

territorial de Barcelona. 
§ Capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci. 
 
Els criteris de selecció s’establiran en la primera reunió de la Comissió de Seguiment i es 
faran públics en el moment en que es comuniqui el procés de selecció de les empreses. 
Resten excloses les empreses comercials i de serveis ubicades en ciutats de més de 
300.000 habitants. 
 
Les empreses participants rebran assessorament individual per part de PIMEC que 
consistirà, com a mínim, en l’elaboració d’una diagnosi del negoci i posterior elaboració d’un 
pla d’acció per a la millora de la competitivitat de l’empresa participant i l’acompanyament 
especialitzat en la implementació de les mesures indicades al pla d’acció, d’acord amb la 
metodologia del programa. 
 
Les empreses participants abonaran un preu d’inscripció que es fixa en cent (100,00) EUR 
més IVA, és a dir, en un import total de cent vint-i-un (121,00) EUR. 
 
La metodologia prevista comptarà amb 5 fases (0,1, 2, 3 i 4) que composen un itinerari per a 
les empreses participants i que són les següents: 
 
§ Fase 0 Definició de la metodologia. 
 
Aquesta fase inicial es portarà a terme de manera prèvia a l’execució del programa, que 
s’iniciarà amb la Fase 1 de difusió i selecció d’empreses participants. 
 
Es redefinirà la metodologia, els canals per a la difusió i els continguts específics per a cada 
fase del programa. 
 
S’homologaran els consultors i experts necessaris per executar cada activitat en funció del 
sector i l’especialitat, així com per al manteniment de la pàgina web actual del programa. 
 
Es dissenyaran i imprimiran els materials necessaris per a la seva execució, com díptics 
informatius (5.000 còpies per repartir als comerços de la demarcació de Barcelona). També 
es dissenyaran els formularis d’inscripció per optar al programa. 
 
§ Fase 1 Difusió i selecció de les empreses participants. 
 
En aquesta fase es realitzaran accions per, en primer lloc, difondre el programa i, en segon 
lloc, seleccionar les empreses candidates idònies. Per aconseguir un procés de selecció 
òptim es donarà a conèixer a aquelles empreses que s’adeqüin al perfil demanat i es triaran 
aquelles que demostrin les millors qualitats per integrar-se en el programa. 
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Les activitats que es portaran a terme són les següents: 
 
- Nota de premsa de la signatura del conveni  
- Reunió Kick Off amb els tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (en 

endavant CLSE), els tècnics municipals de comerç i les associacions de comerciants 
dels municipis de la demarcació de Barcelona seleccionats, per presentar el programa i 
la metodologia de treball i dotar-los de la formació i documentació necessària per 
comercialitzar el programa. El personal tècnic seleccionat podrà participar, igualment, en 
el procés de selecció de les empreses candidates. 

- Selecció d’empreses candidates. Les empreses objectiu del programa són pimes 
comercials i/o de serveis que necessitin d’impuls extern per millorar la seva competitivitat 
i fer créixer el negoci. És farà una anàlisi econòmica-financera i una anàlisi estratègica 
del negoci a partir de les dades aportades a través del formulari d’inscripció. S’avaluaran 
diverses característiques per fer la selecció, fent incidència de manera específica en 
aspectes claus (nombre d’empleats/des; creació d’ocupació dels darrers 3 anys; nombre 
de treballadors/es amb contracte indefinit; nombre d’establiments comercials; antiguitat 
de l’establiment comercial; pertànyer a una entitat representativa del sector comercial o 
de serveis; inversió realitzada en els darrers 3 anys). 

 
A la fi de la Fase 1, PIMEC elaborarà un informe de seguiment que recollirà, com a mínim, 
els continguts següents: 
 
a. Difusió del programa i dels criteris utilitzats per a la difusió. 
b. Nombre d’empreses interessades en participar en el programa detallant el canal a través 

del qual s’han interessat i la localitat de procedència de l’empresa. 
c. Relació d’empreses que han presentat el formulari d’inscripció amb el recull de la 

informació relacionada amb els criteris de selecció. 
d. Selecció de les empreses candidates. Criteris utilitzats. Motius de la no selecció. 
e. Nombre d’informes de validació realitzats. 
f. Nombre d’empreses i CLSE participants en el programa. 
g. Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
h. Calendari d’activitats. 

 
§ Fase 2 Diagnosi i Planificació. 
 
En aquesta fase s’acompanyaran a les empreses seleccionades en el disseny i 
estructuració del pla estratègic de l’empresa mitjançant un equip de consultors especialitzats 
en la matèria. 
 
Les activitats que es portaran a terme són les següents: 
 
- Sessió inaugural i informativa per a totes les empreses participants. Explicació del 

programa i oportunitat de conèixer a tots els participants amb una activitat de networking. 
- Sessions d’assessorament individualitzat amb experts/es (6 hores). En aquestes 

sessions es realitzarà una diagnosi prèvia de l’empresa (històric, desenvolupament 
actual i plans de futur previstos), per posteriorment definir els objectius de futur i les 
accions a desenvolupar per assolir-los. S’elaborarà un pla estratègic “pràctic i operatiu”. 

- Sessions col·lectives o “master classes”(16 hores) a definir d’acord a les necessitats 
detectades en les empreses participants i, en el cas d’empreses de serveis o paradistes 
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de mercats municipals, en funció de la naturalesa del propi negoci i l’espai on es 
desenvolupa l’activitat comercial. 

 
A la fi de la Fase 2, PIMEC elaborarà un informe de seguiment que recollirà, com a mínim, 
els continguts següents: 
 
a. Relació d’empreses participants en les sessions individuals i col·lectives. 
b. Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants. 
c. Pla estratègic de cada empresa. 
d. Material de suport a les sessions individuals i col·lectives. 
e. Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
f. Calendari d’activitats. 
 
§ Fase 3 Execució. 
 
Aquesta fase se centrarà en la implementació de les actuacions dissenyades mitjançant el 
pla estratègic. 
 
Les activitats que es portaran a terme són les següents: 
 
- Sessions d’assessorament individualitzat (10 hores) amb l’expert/a corresponent. L’àmbit 

a tractar dependrà de les necessitats detectades a la Fase 2 (econòmic-financer; 
redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; 
aparadorisme; gestió d’estocs; altres específics que requereixi l’empresa). 

- Sessió de cloenda amb lliurament de diploma a les empreses que hagin participat i 
finalitzat el programa. 

 
A la fi de la Fase 3, PIMEC elaborarà un informe de seguiment que recollirà, com a mínim, 
els continguts següents: 
 
a. Relació d’empreses participants en la sessions individuals. 
b. Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants. 
c. Execució del Pla estratègic de cada empresa. 
d. Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
e. Calendari d’activitats. 

 
§ Fase 4 Seguiment i avaluació de l’assessorament realitzat. 
 
En aquesta fase es farà un seguiment de l’impacte sobre les empreses participants dels 
assessoraments inclosos a les dues fases anteriors. 
 
L’activitat que es portarà a terme consistirà en la impartició de dues sessions de 2 hores 
cadascuna d’assessorament a les empreses participants. La primera sessió es realitzarà als 
6 mesos d’haver acabat la Fase 3. La segona sessió es realitzarà a l’any d’haver acabat la 
Fase 3. En aquestes dues sessions se’ls donarà inputs segons les necessitats detectades i 
es recollirà una sèrie de dades econòmiques per analitzar l’impacte del programa 
(facturació, plantilla, etc.). 
 
A la fi de la Fase 4, PIMEC elaborarà un informe de seguiment que recollirà, com a mínim, 
els continguts següents: 
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a. Relació d’empreses participants. 
b. Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants. 
c. Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
d. Calendari d’activitats. 
 
TERCER. Vigència. 
 
El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins el 31 de juliol de 2023. 
 
El conveni es desenvoluparà d’acord amb les següents fases i terminis d’execució: 
 
§ Quant a la 4a edició del programa Comerç 21: 

 
- Fase 0: des de la signatura del conveni i fins al 31 de juliol de 2020. 
- Fase 1: des de la signatura del conveni i fins al 30 de setembre de 2020. 
- Fase 2: des de l’1 d’octubre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020. 
- Fase 3: des de l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de març de 2021. 
- Fase 4: a escometre en les dues fases següents: 

 
• 1a. Fase 4 (a escometre als 6 mesos després d’haver finalitzat la Fase 3): des de 

l’1 d’octubre de 2021 i fins al 30 de novembre de 2021. 
• 2a. Fase 4 (a escometre als 12 mesos després d’haver finalitzat la Fase 3): des de 

l’1 d’abril de 2022 i fins al 31 de maig de 2022. 
 

§ Quant a la 5a edició del programa Comerç 21: 
 

- Fase 0: des de l’1 d’abril de 2021 i fins al 30 d’abril de 2021. 
- Fase 1: des de l’1 de maig de 2021 i fins al 31 d’agost de 2021. 
- Fase 2: des de l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021. 
- Fase 3: des de l’1 de gener de 2022 i fins al 31 de març de 2022. 
- Fase 4: a escometre en les dues fases següents: 

 
• 1a. Fase 4 (a escometre als 6 mesos després de haver finalitzat la Fase 3): des de 

l’1 d’octubre de 2022 i fins al 30 de novembre de 2022. 
• 2a. Fase 4 (a escometre als 12 mesos després d’haver finalitzat la Fase 3): des de 

l’1 d’abril de 2023 i fins al 31 de maig de 2023. 
 
QUART. Comissions de Seguiment, de Direcció i d’Experts. 
 
A l’empara d’aquest conveni, i per a la planificació, gestió i seguiment de les actuacions es 
creen una Comissió de Direcció i una Comissió de Seguiment. 
 
§ Comissió de Direcció: és un òrgan paritari integrat pels següents representants de 

cadascuna de les parts o persones en qui deleguin: 
 

- Per PIMEC: 
 

L’adjunt/a a Presidència de PIMEC Comerç 
El director de PIMEC Comerç 
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- Per la Diputació de Barcelona: 
 

La gerent de la Gerència de Serveis de Comerç 
El/la cap del Servei o el/la cap de l’Oficina 

 
Les funcions de la Comissió de Direcció seran les següents: 

 
- Establir les directrius per al desenvolupament del programa Comerç 21, de suport a la 

competitivitat de les empreses comercials i de serveis. 
- Vetllar pel compliment dels presents acords. 
- Valorar l’execució del programa quan aquest finalitzi. 
- Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin 

oportuns. 
 

La Comissió de Direcció es reunirà com a mínim dos cops al llarg del programa: al final de la 
fase de selecció de les empreses participants i al final del programa. En cas que ho 
considerin oportú, els membres de la Comissió de Direcció podran convidar al personal 
tècnic de la Gerència de Serveis de Comerç o de PIMEC. 

 
§ Comissió de Seguiment: és un òrgan paritari integrat pels següents representants de 

cadascuna de les parts o persones en qui deleguin: 
 

- Per PIMEC: 
 

El director de PIMEC Comerç 
Un/a tècnic/a de Programes de Desenvolupament Econòmic Territorial de PIMEC 
Comerç 
 

- Per la Diputació de Barcelona: 
 

Dos membres de la Secció Tècnica 
 

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran: 
 

- Definir la metodologia i les actuacions del programa. 
- Fer el seguiment del programa. 
- Validar la configuració de l’equip de treball. 
- Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte 

desenvolupament del programa. 
- Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del programa i 

del nombre final d’empreses participants en cadascuna de les fases. 
- Valorar l’execució del programa quan aquest finalitzi. 
- Validar i aprovar la liquidació del pressupost a la finalització del programa. 
- Les previstes a l’art. 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 

La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim cinc cops al llarg del programa: 
reunió prèvia a l’inici del programa i al final de cadascuna de les fases. 
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§ Comissió d’Experts: d’acord amb el previst a l’apartat 1 in fine de la Clàusula Cinquena. 
 
CINQUÈ. Obligacions de les parts. 
 
1.- Per part de PIMEC: 

 
§ Quant a la Fase 0 Definició de la metodologia, realitzarà les actuacions següents: 

 
- Definició de la metodologia i canals per a la difusió. 
- Edició de materials: 

 
• disseny i impressió de díptics informatius. Impressió de 5.000 còpies per distribuir 

als comerços, empreses de serveis i mercats municipals de la demarcació de 
Barcelona; 

• disseny i impressió dels formularis d’inscripció per optar al programa. 
 

- Definició dels continguts específics de cada fase. 
- Homologació dels consultors experts que hi participaran. 

 
§ Quant a la Fase 1 Difusió i selecció de les empreses participants, realitzarà les 

actuacions següents: 
 

- Difusió del programa. 
- Anàlisi de les empreses inscrites. 
- Reunions amb els equips tècnics municipals i entrevistes a les empreses candidates. 
- Selecció de les empreses participants. 

 
§ Quant a la Fase 2 Diagnosi i Planificació, un cop seleccionades les empreses candidates 

per participar en el programa, realitzarà les sessions de treball següents: 
 

- Sessió informativa. 
- Sessions col·lectives. 
- Sessions d’assessorament individualitzat. 

 
§ Quant a la Fase 3 Execució, realitzarà l’assessorament individualitzat (10 hores) a les 

empreses participants per l’expert corresponent. 
 

§ Quant a la Fase 4 Seguiment, un cop finalitzat l’assessorament individualitzat, realitzarà 
un seguiment del seu impacte sobre les empreses participants. 

 
§ Participar activament en la Comissió de Seguiment. 

 
§ Participar activament en la Comissió de Direcció. 

 
§ Elaborar els informes de seguiment de cada Fase i, en finalitzar el programa, un informe 

final, recollint, com a mínim, els indicadors següents: 
 

- Indicadors quantitatius d’activitat: 
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a. Nombre d’empreses participants en les Fases 1, 2, 3 i 4. 
b. Total d’hores per empresa participant i desglossament per: 

 
• total d’hores de sessions individualitzades rebudes per empresa participant; 
• total d’hores de sessions col·lectives rebudes per empresa participant. 

 
c. Nombre de Plans estratègics. 
d. Nombre de Plans estratègics executats. 
e. Nombre d’accions plantejades en cada Pla d’estratègic executat. 
f. Nombre de CLSE participants en el programa. 

 
- Indicador qualitatiu del programa: nivell de satisfacció de les empreses participants a 

la finalització de les Fases 2, 3 i 4. 
 

Les dades a presentar mitjançant els informes de seguiment i el final seran 
desagregades per sexe dels participants. 
 

§ Configurar, per executar les activitats de les Fases 1, 2 i 3 del programa, els equips de 
treball següents: 

 
- Comissió d’experts. Participarà en la fase de selecció de les empreses participants. 

Estarà integrada per les persones següents: 
 

• Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial 
de comerços. 

• Les quatre persones integrants de la Comissió de Seguiment. 
• Dues persones integrants de la Comissió de Direcció, una per PIMEC i una altra 

per la Diputació de Barcelona. 
• Podrà formar-ne part algun tècnic municipal de comerç i dels CLSE, prèvia 

validació per la Comissió de Seguiment. 
 

- Equip de consultors. Portaran a terme l’execució del programa fonamentalment en les 
fases 2, 3 i 4 del programa. Estarà integrat per persones tant de PIMEC, com per 
personal extern. 

 
- Equip de gestió i coordinació del programa: 

 
• Estarà a disposició de les empreses per resoldre qualsevol dubte o incidència, les 

acompanyarà al llarg de tot el programa i portarà a terme les tasques de perfil 
logístic i administratiu per coordinar tota l’activitat resultant del mateix. 

• Presentarà els informes amb els indicadors (quantitatius i qualitatiu) del programa, 
així com els informes de seguiment de cada Fase. 

 
§ Cofinançar el programa Comerç 21 assumint els imports definits al pacte sisè del present 

conveni. 
 

2.- Per part de la Diputació de Barcelona: 
 

§ Quant a la Fase 0 Definició de la metodologia, realitzarà les actuacions següents: 
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- Definició de la metodologia i canals per a la difusió, tenint en compte l’experiència de 
les edicions anteriors del programa. 

- Definició dels continguts específics de cada fase. 
- Homologació dels consultors experts que hi participaran. 

 
§ Quant a la Fase 1 Difusió i selecció de les empreses participants, realitzarà les 

actuacions següents: 
 

- Difusió del programa. 
- Reunions amb els equips tècnics municipals. 
- Selecció de les empreses participants. 

 
§ Coordinar i participar activament en la Comissió de Seguiment. 
§ Coordinar i participar activament en la Comissió de Direcció. 
§ Proposar aquelles mesures que consideri oportunes per a una millor consecució dels 

resultats objecte del conveni. 
§ Cofinançar el programa Comerç 21 assumint l’import definit al pacte sisè del present 

conveni. 
 

SISÈ. Cofinançament, forma i terminis de justificació i pagament. 
 
1.- Aquest conveni té un pressupost total de dos-cents setanta-nou mil vuit-cents trenta-
quatre (279.834,00) EUR, repartit a parts iguals entre les dues edicions del programa. Així, 
la 4a i la 5a edició compten, cadascuna d’elles, amb un pressupost de cent trenta-nou mil 
nou-cents disset (139.917,00) EUR. 
 
2.- Les factures que emetin els proveïdors tindran com a destinatari PIMEC, que 
centralitzarà les despeses. Així mateix, la recaptació de l’import de les inscripcions de les 
empreses participants serà per compte de PIMEC a través del mecanisme que estableixi 
dita entitat, centralitzant els ingressos a raó de cent (100,00) EUR, més IVA, és a dir, un 
import total de cent vint-i-un (121,00) EUR per a cadascuna de les 50 inscripcions previstes, 
que en cap cas seran retornades a l’empresa preseleccionada un cop formalitzada la seva 
participació. No obstant això, PIMEC assumirà també un import de seixanta-sis mil nou-
cents trenta-quatre (66.934,00) EUR respecte del pressupost total previst. 
 
3.- La Diputació de Barcelona realitzarà una aportació econòmica màxima total a PIMEC de 
dos-cents mil vuit-cents (200.800,00) EUR, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 

 
- G/30301/43100/48900 del pressupost de l’exercici 2020 de la corporació amb un import 

màxim de quaranta-dos mil cent quaranta-vuit (42.148,00) EUR; 
 
- G/30301/43100/48900 del pressupost de l’exercici 2021 de la corporació amb un import 

màxim de noranta-un mil cent vuitanta-dos amb cinquanta (91.182,50) EUR. 
 
- G/30301/43100/48900 del pressupost de l’exercici 2022 de la corporació amb un import 

màxim de cinquanta-vuit mil dos-cents cinquanta-dos (58.252,00) EUR. 
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- G/30301/43100/48900 del pressupost de l’exercici 2023 de la corporació amb un import 
màxim de nou mil dos-cents disset amb cinquanta (9.217,50) EUR. 

 
Aquesta aportació es farà efectiva, prèvia justificació del compliment de les condicions 
imposades en aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts, i prèvia justificació econòmica del cost total de les activitats realitzades, mitjançant 
el règim de pagament següent per a cadascuna de les dues edicions recollides en el present 
conveni: 
 
- Quant a la 4a edició del programa Comerç 21: 

 
§ Un primer pagament de dinou mil cent vuitanta-dos (19.182,00) EUR, un cop 

finalitzada l’execució de les Fases 0 i 1. 
 
§ Un segon pagament de vint-i-dos mil nou-cents seixanta-sis (22.966,00) EUR, un cop 

finalitzada l’execució de la Fase 2. 
 

Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en la Fase 2 del programa. En cas que el nombre final hagi estat inferior a 
50, es reduirà el pagament a raó de cinc-cents (500,00) EUR, pel número resultant de 
la diferència entre 50 i el nombre d’empreses participants en el programa. 
 
En cas que una empresa abandoni el programa un cop iniciat, les hores 
d’assessorament individualitzat efectivament realitzades seran incloses en la 
justificació a tots el efectes. 

 
§ Un tercer pagament de trenta-nou mil vuit-cents disset (39.817,00) EUR, un cop 

finalitzada l’execució de la Fase 3 del programa. 
 

Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en la Fase 3 del programa. En cas que el nombre final hagi estat inferior a 
50, es reduirà el pagament a raó de set-cents (700,00) EUR, pel número resultant de 
la diferència entre 50 i el nombre d’empreses participants en el programa. 
 
En cas que una empresa abandoni el programa un cop iniciat, les hores 
d’assessorament individualitzat efectivament realitzades seran incloses en la 
justificació a tots el efectes. 
 

§ Un quart pagament de nou mil dos-cents disset amb cinquanta (9.217,50) EUR, un 
cop finalitzada la primera sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa, en 
concret, la impartició de les 2 hores d’assessorament a les empreses als 6 mesos 
d’haver acabat la Fase 3. 

 
Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en aquesta primera sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa. 
En cas que el nombre final hagi estat inferior a 50, es reduirà el pagament a raó de 
cent trenta-tres (133,00) EUR, pel número resultant de la diferència entre 50 i el 
nombre d’empreses participants en el programa. 
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§ Un cinquè i últim pagament de nou mil dos-cents disset amb cinquanta (9.217,50) 
EUR, un cop finalitzada la segona sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa, 
en concret, la impartició de les 2 hores d’assessorament a les empreses als 12 mesos 
d’haver acabat la Fase 3. 

 
Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en aquesta segona sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa. 
En cas que el nombre final hagi estat inferior a 50, es reduirà el pagament a raó de 
cent trenta-tres (133,00) EUR, pel número resultant de la diferència entre 50 i el 
nombre d’empreses participants en el programa. 

 
§ Per a cadascun dels pagaments PIMEC haurà de presentar, a més de l’informe de 

seguiment de cada Fase, un compte justificatiu amb aportació de justificants de la 
despesa, a validar per la Comissió de Seguiment, on es recollirà: 

 
- Les activitats realitzades. 
- Els recursos esmerçats i despeses efectuades (liquidació econòmica). 
- La valoració de les activitats i despeses associades. 

 
S’ha de justificar el cost total de l’activitat realitzada amb la indicació de si aquest ha 
estat finançat amb càrrec a l’aportació econòmica concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis de PIMEC o amb càrrec a aportacions econòmiques 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 
 
Serà imprescindible comptar, a més, amb l’informe favorable de pagament de la 
Gerència de Serveis de Comerç. 

 
§ Els terminis de presentació del compte justificatiu amb aportació de justificants de la 

despesa i de l’informe de seguiment de cada Fase seran els següents: 
 

- Des de l’1 d’octubre de 2020 i fins al 30 de novembre de 2020, pel que fa a la 
justificació del primer pagament. 

 
- Des de l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de març de 2021, pel que fa a la 

justificació del segon pagament. 
 

- Des de l’1 d’abril de 2021 i fins al 30 de juny de 2021, pel que fa a la justificació del 
tercer pagament. 

 
- Des del l’1 de desembre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, pel que fa a la 

justificació del quart pagament. 
 
- Des de l’1 de juny de 2022 i fins al 31 de juliol de 2022, pel que fa a la justificació 

del cinquè i últim pagament. 
 

- Quant a la 5a edició del programa Comerç 21: 
 

§ Un primer pagament de dinou mil cent vuitanta-dos (19.182,00) EUR, un cop 
finalitzada l’execució de les Fases 0 i 1. 
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§ Un segon pagament de vint-i-dos mil nou-cents seixanta-sis (22.966,00) EUR, un cop 
finalitzada l’execució de la Fase 2. 

 
Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en la Fase 2 del programa. En cas que el nombre final hagi estat inferior a 
50, es reduirà el pagament a raó de cinc-cents (500,00) EUR, pel número resultant de 
la diferència entre 50 i el nombre d’empreses participants en el programa. 
 
En cas que una empresa abandoni el programa un cop iniciat, les hores 
d’assessorament individualitzat efectivament realitzades seran incloses en la 
justificació a tots els efectes. 

 
§ Un tercer pagament de trenta-nou mil vuit-cents disset (39.817,00) EUR, un cop 

finalitzada l’execució de la Fase 3 del programa. 
 

Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en la Fase 3 del programa. En cas que el nombre final hagi estat inferior a 
50, es reduirà el pagament a raó de set-cents (700,00) EUR, pel número resultant de 
la diferència entre 50 i el nombre d’empreses participants en el programa. 
 
En cas que una empresa abandoni el programa un cop iniciat, les hores 
d’assessorament individualitzat efectivament realitzades seran incloses en la 
justificació a tots el efectes. 

 
§ Un quart pagament de nou mil dos-cents disset amb cinquanta (9.217,50) EUR, un 

cop finalitzada la primera sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa, en 
concret, la impartició de les 2 hores d’assessorament a les empreses als 6 mesos 
d’haver acabat la Fase 3. 

 
Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en aquesta primera sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa. 
En cas que el nombre final hagi estat inferior a 50, es reduirà el pagament a raó de 
cent trenta-tres (133,00) EUR, pel número resultant de la diferència entre 50 i el 
nombre d’empreses participants en el programa. 

 
§ Un cinquè i últim pagament de nou mil dos-cents disset amb cinquanta (9.217,50) 

EUR, un cop finalitzada la segona sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa, 
en concret, la impartició de les 2 hores d’assessorament a les empreses als 12 mesos 
d’haver acabat la Fase 3. 

 
Per a la liquidació econòmica es tindrà en compte el nombre final d’empreses 
participants en aquesta segona sessió d’assessorament de la Fase 4 del programa. 
En cas que el nombre final hagi estat inferior a 50, es reduirà el pagament a raó de 
cent trenta-tres (133,00) EUR, pel número resultant de la diferència entre 50 i el 
nombre d’empreses participants en el programa. 

 
§ Per a cadascun dels pagaments PIMEC haurà de presentar, a més de l’informe de 

seguiment de cada Fase, un compte justificatiu amb aportació de justificants de la 
despesa, a validar per la Comissió de Seguiment, on es recollirà: 
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- Les activitats realitzades. 
- Els recursos esmerçats i despeses efectuades (liquidació econòmica). 
- La valoració de les activitats i despeses associades. 

 
S’ha de justificar el cost total de l’activitat realitzada amb la indicació de si aquest ha 
estat finançat amb càrrec a l’aportació econòmica concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis de PIMEC o amb càrrec a aportacions econòmiques 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 
 
Serà imprescindible comptar, a més, amb l’informe favorable de pagament de la 
Gerència de Serveis de Comerç. 

 
§ Els terminis de presentació del compte justificatiu amb aportació de justificants de la 

despesa i de l’informe de seguiment de cada Fase seran els següents: 
 

- Des de l’1 de setembre de 2021 i fins al 30 de novembre de 2021, pel que fa a la 
justificació del primer pagament. 

 
- Des de l’1 de gener de 2022 i fins al 31 de març de 2022, pel que fa a la 

justificació del segon pagament. 
 
- Des de l’1 d’abril de 2022 i fins al 30 de juny de 2022, pel que fa a la justificació del 

tercer pagament. 
 
- Des del l’1 de desembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, pel que fa a la 

justificació del quart pagament. 
 
- Des de l’1 de juny de 2023 i fins al 31 de juliol de 2023, pel que fa a la justificació 

del cinquè i últim pagament. 
 
SETÈ. Les parts inclouran els respectius logotips en tota la documentació generada per 
l’activitat cooperada, especialment en tots els elements relacionats amb la seva difusió, 
qualsevol que en sigui el mitjà. 
 
VUITÈ. Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen 
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades 
del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo 
i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a 
l’art. 13 del RGPD. 
 
Les partes signants del present conveni actuen com a Responsables del tractament de les 
dades personals dels participants del programa Comerç 21 (candidats i seleccionats) que es 
poden tractar com a conseqüència de les actuacions objecte del mateix, i es sotmeten a les 
obligacions previstes al RGPD i resta de normativa estatal complementària. En concret, es 
preveu el tractament de dades de contacte de les persones que hi participen en l’execució i 
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seguiment dels objectius establerts al present conveni, no havent-se previst cap altre finalitat 
ni cessió d’aquestes. 
 
NOVÈ. Les parts podran modificar el conveni en qualsevol moment per mutu acord. La 
modificació requerirà la subjecció al mateix procediment i requeriments formals que per la 
seva formalització inicial. 
 
DESÈ. Els treballs i productes que es realitzin en qualsevol de les fases del programa 
Comerç 21 són en règim de cotitularitat i, en conseqüència, qualsevol de les parts podran 
demanar, en qualsevol moment, el lliurament de part del treball o producte realitzat, sempre 
que no sigui incompatible amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti al seu correcte 
desenvolupament. 
 
Ambdues parts tenen tots els drets d’explotació econòmica de la propietat intel·lectual sobre 
l’objecte del conveni en els termes següents: 
 
- La cotitularitat abasta els drets d’explotació de reproducció, comunicació pública, 

distribució i transformació. 
- La cotitularitat comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents per a 

cadascun dels quatre drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en suport 
electrònic i la posta a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes telemàtiques. 

- L’àmbit temporal de la cotitularitat abastarà tot el temps que tardi l’obra en passar al 
domini públic, i el seu àmbit territorial és mundial. 

- Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s producte/s han estat elaborats en el marc 
del present conveni. 

 
Ambdues parts garanteixen l’originalitat dels resultats del seu treball així com l’absència de 
càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del conveni com a conseqüència de les 
seves relacions contractuals prèvies, simultànies o posteriors, essent al seu respectiu càrrec 
el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevol 
altra reclamació al respecte. 
 
En cas que es demanin, ambdues parts tindran l'obligació de proporcionar-se totes les 
dades, càlculs, processos i procediments emprats durant l'elaboració dels treballs o 
productes. Restaran, tanmateix, exceptuats de presentació aquells treballs o serveis el 
caràcter confidencial dels quals s'hagi fet constar en aquest conveni. 
 
Com a treballs i productes resultants de l’execució del programa, entre altres, es consideren 
els materials de suport de les activitats de formació i de l’assessorament tècnic realitzats a 
les empreses participants i el model de la diagnosi i pla d’acció, així com qualsevol altre 
document no previst i que s’elabori en el marc del programa. 
 
ONZÈ. El conveni s’extingirà per: 

 
1. Realització del seu objecte. 
2. Expiració del termini. 
3. Mutu acord de les parts signatàries, amb la pèrdua dels drets econòmics corresponents. 
4. Impossibilitat d’executar les obligacions del conveni. 
5. Les legalment previstes i que puguin produir-se. 
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DOTZÈ. Les parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol desacord que pugui 
sorgir durant el desenvolupament del conveni i, si és possible, en la Comissió de Seguiment 
del mateix. En última instància, les parts acudiran als òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
TRETZÈ. En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al que disposen els articles 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la normativa general 
aplicable a l’administració local i la resta de normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni.” 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’acord de col·laboració entre la Gerència de Cultura de la Diputació Barcelona i 
la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) (Exp. núm. 2020/9900).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS  
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius principals 
prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels municipis. 
En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als ajuntaments i 
entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, creació i producció artística en 
l’àmbit, entre d’altres, de les arts en viu i les arts visuals. 
 
Les fires, mostres, festivals, concerts, espectacles familiars, teatrals, de dansa i, en 
general qualsevol manifestació artística, dinamitzen la vida cultural i social dels 
municipis, possibiliten la projecció i la recerca de noves expressions artístiques i 
contribueixen a la captació i fidelització de públic. 
 
L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia 
internacional la situació d’emergència de salut provocada per la COVID-19. Davant 
d’aquesta situació s’ha hagut de reaccionar adoptant mesures urgents i contundents 
amb l’objectiu de contribuir a contenir la propagació del virus. 
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La paràlisi total de l'activitat ha comportat la suspensió, anul·lació o ajornament  
d’espectacles a altres dates sense tenir garanties que finalment es puguin dur a terme. 
Això ha comportat la rescissió de contractes o la no contractació d’actuacions previstes 
per a enguany i, en definitiva, la crisi de molts professionals dels diferents sectors 
culturals. 

 
Des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant diverses mesures que possibilitin pal·liar 
l’impacte negatiu i donin suport al sector de les arts escèniques i musicals i de les arts 
visuals, per fer front a l'impacte econòmic i social ocasionat alhora que siguin eines de 
fàcil accés als espectadors. 
 
Una de les mesures previstes és la col·laboració amb la XAL en l’emissió 
d’espectacles, aprofitant el suport tecnològic i logístic que té la Xarxa Audiovisual Local 
de la Diputació de Barcelona.  
 
FONAMENTS DE DRET  

  
Vist el marc legal general pel qual es regeixen les encomanes de gestió que es 
concreta a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  
 
Vist el que es disposa als articles 44, 45 i 46 del Reglament Orgànic de la Diputació, 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 30 de gener de 2003, en relació 
amb la coordinació amb els organismes autònoms, l’encomanda o encàrrec de gestió i 
de funcions i altres mesures d’assistència (publicat en el BOPB de 18 de febrer de 
2003). 
 
Vist el Decret de la Presidència número 9660/2013, de 7 de novembre, d’actualització i 
ampliació de les determinacions sobre activitats a desenvolupar per compte de les 
àrees de gestió directa de la Diputació de Barcelona, dels organismes dependents, 
dels consorcis i d’altres ens participats per la Diputació de Barcelona (publicat en el 
BOPB de 18 de novembre de 2013). 
 
Vist el contingut dels Estatuts de la Xarxa Audiovisual Local, SL, aprovats pel Ple de la 
Diputació de Barcelona, en data 25 d’octubre de 2012, especialment el que es disposa 
als articles 1 i 2 de l’esmentat reglament (publicat en el BOPB de 10 de desembre de 
2012). 
 
Vist l’apartat 3.4.j) 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’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació 
general en relació amb els serveis i els organismes dependents de la corporació, a 
proposta de la Presidència, per delegació d’aquesta. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la formalització de l’Acord de col·laboració entre la Xarxa 
Audiovisual Local, SL (XAL) i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, amb 
l’objecte d’establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats i regular els 
termes generals de col·laboració entre l’Àrea de Cultura i la XAL, per a la realització de 
les actuacions que siguin d’interès de les parts, segons l’Acord que es transcriu a 
continuació: 
 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL I L’ÀREA DE 
CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, RELATIU AL PROJECTE 
AUDIOVISUAL TEMPORADA IMPOSSIBLE 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de 
Catalunya 126, 08008 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i 
Cañizares, president delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) 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, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
La secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, assisteix al president delegat de 
l’Àrea de Cultura, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 
2446/2020, de 13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de 
donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional 
 
I de l’altra, la Xarxa Audiovisual Local, SL, representat per ........................, i assistit pel 
senyor ......................., secretari ........................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Primer.-. Que la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura, assoleix i consolida un 
elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania. 
 
Segon.- Que l’Àrea de Cultura, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, treballa en 
els àmbits del patrimoni cultural, la difusió artística i els recursos i activitats culturals, així 
com també la cultura popular i tradicional. 
 
Tercer.- Que la Gerència de Serveis de Cultura desenvolupa estratègies i accions de suport 
i cooperació amb les polítiques culturals municipals i amb els sectors vinculats amb la 
cultura. 
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Quart.- Que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 d’octubre de 2012, va 
aprovar la constitució de la societat mercantil “Xarxa Audiovisual Local, S.L.”, així com els 
seus Estatuts. 
 
Cinquè.- Que la Xarxa Audiovisual Local, SL té per objecte la prestació i gestió del servei 
públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i 
promoció de la comunicació local, i entre d’altres, l’adquisició, realització, producció, 
distribució i explotació, sota qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així 
com en general, de drets de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, 
interactius i/o multimèdia, per satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió. 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte 
 
El present acord té per objecte regular els termes generals de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cultura, i la Xarxa Audiovisual Local, SL (en 
endavant XAL) pel projecte audiovisual titulat “Temporada impossible”, dirigit a tota la 
ciutadania, amb un caràcter divulgatiu que pretén dinamitzar la vida cultural i possibilitar la 
projecció i la recerca de noves expressions artístiques i contribuir a la captació de públic. 
  
SEGON.- Condicions generals de col·laboració  
 
1. L’Àrea de Cultura, mitjançant la seva Presidència delegada, aprovarà els encàrrecs 

específics a la XAL on constin les determinacions i les condicions per a la realització 
d’actuacions puntuals que, en els àmbits de televisió local i/o internet, permetin la difusió 
de les activitats d’interès comú per a ambdues parts. 

 
2. La col·laboració de la XAL consistirà en l’emissió d’enregistraments de projectes 

escènics i d’arts visuals a través del projecte audiovisual Temporada impossible. 
 
3. La col·laboració de la Diputació de Barcelona consistirà, segons s’escaigui, en 

l’assessorament de les diferents manifestacions artístiques a emetre, així com en la 
difusió del projecte per mitjans telemàtics a les entitats representatives del sector de les 
arts en viu i de les arts visuals. 

 
4. L’Àrea de Cultura assumirà el cost total del projecte, mitjançant diferents encàrrecs 

específics de conformitat al que s’estableix al punt 1 d’aquet pacte. 
 
TERCER.- Drets d’emissió  
 
La XAL portarà a terme totes les actuacions i contractacions necessàries per a l’adquisició 
dels drets d’emissió de las actuacions. 
 
QUART.- Imatge corporativa 
 
Al final de cada emissió s’inclourà una caràtula amb el text següent “Temporada Impossible 
forma part del Pla de xoc de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per tal de donar 
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suport als professionals de les arts escèniques i musicals i de les arts visuals” incorporant el 
logotip de la XAL i de la Diputació de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest 
document. 

 
Segon.- APROVAR la minuta d’encàrrec derivat del referit Acord de col·laboració, 
segons el text que tot seguit s’exposa: 
 

ENCÀRREC NÚM. ... RELATIU A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA DE 
CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 
(XAL) 
OBJECTE: 
 
Desenvolupament de l’encàrrec núm. ... del projecte audiovisual titulat “Temporada 
impossible”, dirigit a tota la ciutadania, emès per a la Xarxa de Televisions Locals i tots els 
seus mitjans, inclòs Internet. 
 
CARACTERÍSTIQUES: 
 
o Títol del Programa: Temporada impossible 
 
o Mitjà d’emissió: tots els mitjans de la XAL, inclòs Internet. 
 
o Contingut: 

Enregistraments de contingut d’arts escèniques i musicals i d’arts visuals 
 
o Número de projectes a emetre: ....... 
 
o Durada de l’emissió: 

Depenent de la durada de l’enregistrament a emetre. 
 
CONTRAPRESTACIONS I SERVEIS DE LES PARTS: 
 
Les contraprestacions i serveis de les parts estan explicitades a l’Acord de Col·laboració i es 
concreten amb els apartats següents: 

 
1. Correspon a la XAL contractar, formalitzar el contracte i remunerar a cada un dels 

creadors, artistes, companyies, formacions i/o col·lectius els drets d’emissió. 
 
2. Correspon a la XAL l’emissió de les actuacions objecte del present encàrrec, que en 

funció de la tipologia i del contingut, podran: 
 
- Posar-se a distribució entre les entitats adherides a la XAL. Les entitats podran 

emetre el producte en el període comprès entre ... i ...., i amb un nombre de passis 
il·limitat. 

 
- Emetre’s dins de la graella de programació que la XAL ofereix a les entitats 

associades dins del nou programa Temporada impossible, creat exclusivament per a 
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la promoció d'aquestes actuacions. El nombre de passis en aquesta opció serà d'una 
sola emissió pels canals de la XAL i per cadascuna de les seves entitats adherides. 

 
- Posar-se a distribució a la plataforma de VOD de la XAL, XALA.CAT, a partir del ... i 

fins al ...., i amb un nombre de passis il·limitat. 
 

3. L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona aportarà la quantitat de .............. € per tal 
que la XAL contracti i formalitzi  les contractacions pels drets d’emissió dels 
enregistraments. 

 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ 
 
La distribució del programa i la corresponent emissió a les televisions que formen part de la 
XAL es portarà a terme a partir de... i no més enllà del ... 
 
TERMINI I FORMA DE PAGAMENT I DE JUSTIFICACIÓ 
 
A fi que la XAL pugui tenir liquiditat per contractar els enregistraments objecte d’aquest 
encàrrec, es tramitarà amb posterioritat a la seva aprovació un avançament del 75 % de 
l’import total del mateix. 
 
El 25 % restant es pagarà prèvia presentació de la liquidació dels pagaments realitzats 
mitjançant una relació signada pel seu gerent que contindrà els imports dels pagaments 
efectius realitzats als creadors, artistes, companyies, formacions, col·lectius i/o entitats de 
gestió amb especificació de: data de la factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, 
import de la factura i nom de l’espectacle, concert o projecte. 
 
Juntament amb la liquidació dels pagaments, la XAL presentarà a la Diputació de Barcelona 
una memòria detallada justificativa global del desenvolupament del projecte que contempli 
els canals i hores de difusió pel compliment de la destinació dels fons transferits per la 
Diputació de Barcelona degudament signada pel seu gerent. 

 
Tercer. En el moment d’efectuar cada encàrrec mitjançant la minuta aprovada al punt 
segon, la Gerència de serveis de Cultura autoritzarà i disposarà l’import de la despesa 
que es destinarà a cada encàrrec, a càrrec de la l’aplicació pressupostària que 
correspongui del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a la Xarxa Audiovisual Local SL., per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per processos 
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als serveis socials bàsics", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009662).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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. 
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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. 

 
d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 

concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
 
Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

20/Y/282370 2040000976 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

P0807600B 
Ajuntament 

d'Esplugues de 
Llobregat 

85 14.504,27€ 
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

20/Y/282366 2040007585 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

P0816200J Ajuntament de 
Pineda de Mar 80 14.504,27€ 

20/Y/282368 2040003509 

Suport a la 
identificació i definició 

dels processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

P0811200E Ajuntament de 
Manresa 50 15.601,32€ 

20/Y/282362 2040016427 
Diagnosi de 

l'organització dels 
serveis socials bàsics 

P0807300I Ajuntament de 
Cubelles 40 8595,74€ 

20/Y/282363 2040013186 
Diagnosi de 

l'organització dels 
serveis socials bàsics 

P0803500H Ajuntament de 
Calella 40 8595,74€ 

20/Y/282361 2040013031 
Diagnosi de 

l'organització dels 
serveis socials bàsics 

P0821700B Ajuntament de 
Vilassar de Mar 30 8595,74€ 

20/Y/282369 2040003614 
Diagnosi de 

l'organització dels 
serveis socials bàsics 

P0826000B 
Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
30 8595,74€ 

20/Y/282365 2040009660 
Diagnosi de 

l'organització dels 
serveis socials bàsics 

P0820100F Ajuntament de 
Sant Celoni 25 8595,74€ 

20/Y/282364 204001240 
Diagnosi de 

l'organització dels 
serveis socials bàsics 

P0813900H Ajuntament de 
Navarcles 20 8595,74€ 

20/Y/282367 2040006422 
Diagnosi de 

l'organització dels 
serveis socials bàsics 

P0819700F 
Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
20 8595,74€ 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
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La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
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 
incompliment dels requisits: 
 
Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit 

incomplert 

 2040009733 

 Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics  P0802300D 

Ajuntament 
de Bigues i 

Riells  

L'ens no pot ser 
destinatari de 

l'actuació (no és 
Àrea Bàsica de 

Serveis Socials)  

2040003588 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics P0810600G 

Ajuntament 
de Lliçà 
d'Amunt 

L'ens no pot ser 
destinatari de 

l'actuació (no és 
Àrea Bàsica de 

Serveis Socials)  
 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
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Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Tipus de 

desistiment 

2040009465
  

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 
serveis socials bàsics  P0800015J  

Consell 
Comarcal del 

Berguedà  

Renúncia Tàcita per 
no respondre al 

requeriment efectuat 
 
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’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als Serveis 
Socials Bàsics", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/0009663).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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 
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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. 

 
d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 

concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar-Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. El recurs es presta amb contractació externa i mitjans propis. 
 
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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 
Aportació 

estimada de 
la Diputació 

(EUR) 
20/Y/282809 2040016705 Suport a la millora de 

criteris de registre al 
sistema d'informació dels 
serveis socials (Hèstia) 

P0824500C Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

90 4.813,73 € 

20/Y/282808 2040017820 Suport a la confecció de 
la cartera de serveis 
socials bàsics (SSB) 

P0824800G Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

85 Mitjans 
propis 

20/Y/282810 2040015682 Suport a la millora de la 
qualitat del Servei 
d'Ajuda Domiciliària 
(SAD)  

P0821000G Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

80 4.813,73 € 

20/Y/282815 2040010695 Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació dels 
serveis socials (Hèstia) 

P0811100G Ajuntament de 
Manlleu 

75 4.813,73 € 

20/Y/282811 2040015460 Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació dels 
serveis socials (Hèstia) 

P0817100A Ajuntament de 
Premià de Mar 

60 .813,73 € 

20/Y/282816 2040007754 Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació dels 
serveis socials (Hèstia) 

P0817900D Ajuntament de 
Ripollet 

50 4.813,73 € 

20/Y/282814 2040009305 Suport a la confecció de 
la cartera de serveis 
socials bàsics (SSB) 

P0818600I Ajuntament de 
Sabadell 

50 4.813,73 € 

20/Y/282812 2040014393 Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació dels 
serveis socials (Hèstia) 

P0821600D Ajuntament de 
Sant Joan 
Despí 

50 Mitjans 
propis 

20/Y/282813 2040008212 Suport a la millora de la 
qualitat del Servei 
d'Ajuda Domiciliària 
(SAD)  

P0830800I Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

50 4.813,73 € 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 
20/Y/282817 2040005818 Suport a la millora de 

criteris de registre al 
sistema d'informació dels 
serveis socials (Hèstia) 

P0807200A Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

45 4.813,73 € 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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 valoració 
més baixa i manca de recursos: 
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Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040013876 

Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació 
dels serveis socials 
(Hèstia) 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

45 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens de menor 
població (art.17.3 
de la normativa del 
Catàleg 2020)  

2040004419 
Suport a la confecció 
de la cartera de 
serveis socials bàsics 
(SSB) 

 
P0807400G 

Ajuntament de 
Dosrius 35 

Valoració més 
baixa i manca de 
recursos  

2040001630 

Suport a la confecció 
de la cartera de 
serveis socials bàsics 
(SSB) 

 
P0810700E 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 25 

Valoració més 
baixa i manca de 
recursos  

2040005696 

Suport a la confecció 
de la cartera de 
serveis socials bàsics 
(SSB) 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós de 
Bages 

25 
Valoració més 
baixa i manca de 
recursos  

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 
Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

2040009736 
Suport a la millora de la 
qualitat del Servei 
d'Ajuda Domiciliària 
(SAD) 

P0802300D Ajuntament de 
Bigues i Riells 

No és àrea Bàsica de 
Serveis Socials 

2040003609 

Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació 
dels serveis socials 
(Hèstia) 

P0810600G Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

No és àrea Bàsica de 
Serveis Socials 

2040007878 

Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació 
dels serveis socials 
(Hèstia) 

P0814600C 
Ajuntament 
d’Olesa de 
Montserrat   

Demanen una actuació no 
catalogada  

2040008500 
Suport a la confecció 
de la cartera de serveis 
socials bàsics (SSB) 

P0830600C 
Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

Demanen una actuació no 
catalogada  
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Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040016249 
Millora dels Serveis 
Socials Bàsics de 
Centelles 

P0806600C Ajuntament de 
Centelles 

Desistiment tàcit per no 
donar resposta al 
requeriment efectuat 

2040013040 

Suport a la millora de 
criteris de registre al 
sistema d'informació 
dels serveis socials 
(Hèstia) 

P0821700B Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

Desistiment explícit via 
PMT  

 
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.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Plans locals d'acció comunitària inclusiva", en 
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0009664).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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 al recurs objecte 

d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha 
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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. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. Aquest recurs es prestarà amb contractació externa. 
 
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 
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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. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Plans locals d’acció comunitària inclusiva 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

20/Y/282373 2040008370 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P5800006H 
Consell 

Comarcal de 
l’Anoia 

100 10.164,00 

20/Y/282372 2040016955 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P0824000D 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d’Anoia 
85 5.717,25 

20/Y/282375 2040010919 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P0831200A Ajuntament de 
Badia el Vallès 85 7.078,50 

20/Y/282376 2040007418 

Suport a l'elaboració 
de la diagnosi 

d'inclusió i d'exclusió 
social 

P5800015I 
Consell 

Comarcal 
d’Osona 

75 8.893,50 

20/Y/282371 2040016701 

Suport a l'elaboració 
de la diagnosi 

d'inclusió i d'exclusió 
social 

P5800009B 
Consell 

Comarcal del 
Bages 

75 11.011,00 

20/Y/282374 2040011056 

Suport a l'elaboració 
de la diagnosi 

d'inclusió i d'exclusió 
social 

P0819600H 
Ajuntament de 
Sant Andreu 

de Llavaneres 
60 5.082,00 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
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condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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 valoració 
més baixa i manca de recursos: 
 
Recurs: Plans locals d’acció comunitària inclusiva 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040009591 

Suport a l'elaboració 
de la diagnosi 

d'inclusió i d'exclusió 
social 

P0804000H Ajuntament de 
Canovelles 60 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens locals de 
menor població 

(article 17.3 
normativa 

Catàleg 2020) 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040007245 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P0826600I 
Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
60 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens locals de 
menor població 

(article 17.3 
normativa 

Catàleg 2020) 

2040010446 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P0818300F Ajuntament de 
Rubí 60 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens locals de 
menor població 

(article 17.3 
normativa 

Catàleg 2020) 

2040013141 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P08012000H Ajuntament de 
Mataró 60 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens locals de 
menor població 

(article 17.3 
normativa 

Catàleg 2020) 

2040014756 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P0801500J Ajuntament de 
Badalona 60 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens locals de 
menor població 

(article 17.3 
normativa 

Catàleg 2020) 

2040015436 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P0800100J Ajuntament 
d’Abrera 40 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Garantia de drets bàsics", en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009665).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
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l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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. 
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d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. Aquest recurs es prestarà amb contractació externa. 
 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Garantia de drets bàsics 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de la 

Diputació 
(EUR) 

20/Y/283271 2040011882 Garantia de drets 
bàsics P0825000C Santa Margarida 

de Montbui 80 2.000,00 

20/Y/283270 2040016888 Garantia de drets 
bàsics P0825900D Santa Maria de 

Palautordera 70 2.000,00 

20/Y/283272 2040010414 Garantia de drets 
bàsics P0811400A Martorelles 70 2.500,00 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
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la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Garantia de drets bàsics 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040006002 Garantia de drets 
bàsics P0824200J Marganell 

Tàcit, per falta de 
resposta al requeriment 

d’esmena 
 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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 
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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.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Serveis d'Intervenció Socioeducativa", en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0009666).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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. 
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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. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. Aquest recurs es prestarà amb contractació externa. 
 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

20/Y/282803 2040009896 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0807200A 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

100 6.763,90 
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

20/Y/282804 2040007580 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0816200J Ajuntament de 

Pineda de Mar 100 5.190,90 

20/Y/282806 2040003117 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0804500G Ajuntament de 

Cardedeu 100 3.729,22 

20/Y/282805 2040001633 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0810700E Ajuntament de 

Lliçà de Vall 100 3.617,90 

20/Y/282802 2040011438 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0817900D Ajuntament de 

Ripollet 75 5.510,34 

20/Y/282801 2040013992 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0831000E 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
75 3.840,54 

20/Y/282800 2040015649 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0801400C Ajuntament 

d’Aiguafreda 75 3.617,90 

20/Y/282799 2040016354 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0828700E Ajuntament de 

Torrelavit 75 3.729,22 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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, 
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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. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040013290 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0821700B Ajuntament de 

Vilassar de Mar 
Desistiment explícit de 

l’ens 

2040010447 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0818300F Ajuntament de Rubí Desistiment explícit de 

l’ens 

2040007893 Serveis d’intervenció 
socioeducativa P0814600C Ajuntament d’Olesa 

de Montserrat 
Desistiment explícit de 

l’ens 
 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Avaluació de xarxes locals d'infància i 
adolescència", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/0009667).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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). 
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2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, el recurs que és objecte d’aquest 
dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió del recurs. 

 
6. Aquest recurs es prestarà amb mitjans propis 
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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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Avaluació de xarxes locals d’infància i adolescència 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

20/Y/282807 2040012462 

Avaluació de 
xarxes locals 
d’infància i 

adolescència 

P0826200H 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
85 

 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes 
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. 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: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim en el termini d’un 

any des de l’aprovació de l’acord de concessió. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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. 
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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. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten en 
l’assignació de dos tècnics/ques del Servei de Suport de Programes Socials. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 
Recurs: Avaluació de xarxes locals d’infància i adolescència 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

2040005705 
Avaluació de xarxes 

locals d’infància i 
adolescència 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

No tenen xarxa 
d'infància liderada pels 
serveis socials bàsics 

2040008074 
Avaluació de xarxes 

locals d’infància i 
adolescència 

P0829600F Ajuntament de 
Vallirana 

No tenen xarxa 
d'infància liderada pels 
serveis socials bàsics 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Avaluació de xarxes locals d’infància i adolescència 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040012286 
Avaluació de xarxes 

locals d’infància i 
adolescència 

P0818300F Ajuntament de 
Rubí 

Desistiment explícit de 
l'ens 

 
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’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del consum de 
drogues: ¿CONTROLES?"", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009668).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania 
i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és 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 al recurs 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. 
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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. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar-Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió del recurs. 

 
6. El servei de trasllat itinerant, muntatge, desmuntatge, pupil·latge, manteniment i 

dinamització de l'exposició "Controles?" es prestarà mitjançant procediment obert 
de contractació. 

 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs material 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: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de la 

Diputació 
(EUR) 

20/Y/282727 2040007382 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

”CONTROLES?” 

P0816200J PINEDA DE 
MAR 100 11.626 € 

20/Y/282725 2040008865 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
”CONTROLES?” 

P0807600B 
ESPLUGUES 

DE 
LLOBREGAT 

100 11.626 € 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de la 

Diputació 
(EUR) 

20/Y/282722 2040012820 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
”CONTROLES?” 

P0804000H CANOVELLES 85 11.626 € 

20/Y/282731 2040005767 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
”CONTROLES?” 

P0810500I LLINARS DEL 
VALLÈS 80 11.626 € 

20/Y/282723 2040009472 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

”CONTROLES?” 

P0800015J 
CONSELL 

COMARCAL 
DEL 

BERGUEDÀ 

80 11.626 € 

20/Y/282729 2040002580 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
”CONTROLES?” 

P0803500H CALELLA 75 11.626 € 

20/Y/282730 2040005827 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

”CONTROLES?” 

P0824000D 
SANT 

SADURNÍ 
D’ANOIA 

75 11.626 € 

20/Y/282718 2040017431 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
”CONTROLES?” 

P0819900B SANT BOI DE 
LLOBREGAT 75 11.626 € 

20/Y/282728 2040006282 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

”CONTROLES?” 

P0830800I VILANOVA I LA 
GELTRÚ 65 11.626 € 

20/Y/282720 2040013925 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
”CONTROLES?” 

P0812500G MONTGAT 60 11.626 € 

20/Y/282721 2040014863 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
”CONTROLES?” 

P0803000I CABRILS 55 11.626 € 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
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Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. El termini màxim del subministrament serà el desembre del 2021 en el lloc que 

determini l’ajuntament i un cop realitzada la visita tècnica per garantir que l’espai 
compleix tots els requisits necessaris, la forma de lliurament és la instal·lació de 
l’exposició en les dates acordades i que inclou el muntatge, desmuntatge i 
dinamització de l’exposició. 

2. 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. 

3. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 
de béns” com a màxim en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de 
recepció del lliurament. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el 
document esmentat, el bé s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

4. Altres condicions necessàries per a l’execució del recurs: 
 

• Per part de la Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
1. Informar l’Ajuntament dels continguts de l’exposició, les activitats i el material 

divulgatiu que l’acompanya: díptic i pòsters. 
2. Cedir l’exposició, que va acompanyada de dos professionals experts en drogues, 

durant el temps acordat amb l’Ajuntament.  
3. Realitzar visites guiades i tallers a l’aula per a adolescents i joves i sessions 

formatives per famílies i professionals. 
4. Transportar l’exposició fins al seu lloc d’instal·lació al municipi i fer-se càrrec del 

muntatge, desmuntatge, manteniment, pupil·latge i reparació dels desperfectes 
materials que puguin patir els elements de la mateixa a conseqüència del seu 
transport i exhibició a l’espai públic del municipi. 

5. Fer entrega d’una memòria després de l’estada de l’exposició al municipi amb les 
dades extretes dels qüestionaris d’avaluació. 

 
• Per part de l’ajuntament  

 
1. Assignar un tècnic referent de l’exposició que es faci responsable de coordinar 

les activitats. 
2. Proposar l’espai del municipi on s’instal·larà l’exposició. 
3. Garantir les connexions d’enllumenat i fer-se càrrec de les despeses de 

subministrament elèctric.  
4. Garantir els permisos i seguretat necessaris d’accés a la via pública, per càrrega 

i descàrrega.  
5. Imprimir els cartells de l’exposició on hi ha de constar: dies d’estada de 

l’exposició, horari i lloc d’emplaçament i distribuir-los en el municipi. 
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6. Fer difusió de l’exposició als mitjans de comunicació locals i comarcals: premsa, 
ràdio, televisió i pàgina web municipal de la seva estada en el municipi. 

7. Coordinar-se amb els centres d’educació secundària del municipi i els agents 
socials per a la programació de les visites i les sessions formatives. 

 
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 manca de recursos: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040002280 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

“CONTROLES?” 

P0824400F SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ 55 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens de menor 
població (art.17.3 
de la normativa 

del Catàleg 2020) 

2040009180 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0811800B MASQUEFA 55 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens de menor 
població (art.17.3 
de la normativa 

del Catàleg 2020) 

2040014122 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0826200H SANT VICENÇ 
DE CASTELLET 55 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens de menor 
població (art.17.3 
de la normativa 

del Catàleg 2020) 

2040007291 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0819600H SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 50 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

2040007688 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0828200F TIANA 45 
Valoració més 

baixa i manca de 
recursos 

2040010905 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0827400C SÚRIA 45 
Valoració més 

baixa i manca de 
recursos 

2040014711 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

“CONTROLES?” 

P0823500D SANT POL DE 
MAR 45 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

2040017865 Exposició per a la P0815400G PALAFOLLS 45 Valoració més 
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Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

prevenció del 
consum de drogues: 

“CONTROLES?” 

baixa i manca de 
recursos 

2040002264 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

“CONTROLES?” 

P0805200C CASTELLBELL I 
EL VILAR 40 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

2040012444 

Exposició per a la 
prevenció del 

consum de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0813900H NAVARCLES 35 
Valoració més 

baixa i manca de 
recursos 

2040013089 
Exposició per a la 

prevenció del 
consum de drogues: 

“CONTROLES?” 

P0811900J MATADEPERA 35 
Valoració més 

baixa i manca de 
recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

2040007532 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P5831301F LA PALMA DE 
CERVELLÓ 

No disposa d'un Centre 
d'Educació Secundària 

2040003545 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0821100E SANT FELIU 
SASSERRA 

No disposa d'un Centre 
d'Educació Secundària 

2040004673 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0801200G AVINYÓ No disposar d’un espai on 
ubicar l’exposició 

2040014587 
Exposició per a la 

prevenció del consum 
de drogues: 

“CONTROLES?” 

P0828600G LA TORRE DE 
CLARAMUNT 

No disposa d'un Centre 
d'Educació Secundària 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 
Núm. Registre 

PMT Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040013812 Exposició per a la 
prevenció del consum P0806800I COLLBATÓ Desistida tàcitament 
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de drogues: 
“CONTROLES?” 

 
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.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als maltractaments a 
les persones grans", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009673).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. Aquest recurs es prestarà amb contractació externa. 
 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

20/Y/282752 2040003693 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
100 15.000 € 

20/Y/282751 2040002679 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0823100C 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
100 15.000 € 

20/Y/282748 2040007891 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0814600C 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

100 15.000 € 

20/Y/282750 2040017092 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0800007F 
Consell 

Comarcal del 
Vallès 

Occidental 

100 15.000 € 

20/Y/282756 2040016698 
Suport a la 

implantació i 
avaluació de la Guia 

P5800009B 
Consell 

Comarcal del 
Bages 

100 3.000 € 

20/Y/282749 2040011949 
Suport a la 

implantació i 
avaluació de la Guia 

P5800008D 
Consell 

Comarcal del 
Maresme 

100 3.000 € 

20/Y/282754 2040012188 
Suport a la 

implantació i 
avaluació de la Guia 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

100 3.000 € 

20/Y/282747 2040003508 
Suport a la 

implantació i 
avaluació de la Guia 

P0811200E Ajuntament de 
Manresa 100 3.000 € 

20/Y/282755 2040010445 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0818300F Ajuntament de 
Rubí 90 15.000 € 

20/Y/282753 2040013165 
Suport a la 

implantació i 
avaluació de la Guia 

P0812000H Ajuntament de 
Mataró 90 3.000 € 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
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1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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 manca de recursos: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040015746 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0805000G 
Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
80 

valoració mes 
baixa i manca de 

recursos 

2040011588 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0826300F 
Ajuntament de 

Sant Vicenç dels 
Horts 

70 
valoració més 

baixa i manca de 
recursos 

2040009716 
Suport a la 

implantació i 
avaluació de la Guia 

P0820100F Ajuntament de 
Sant Celoni 70 

valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

2040015906 
Suport per a 

l'elaboració de la 
Guia 

P0812200D Ajuntament de 
Molins de Rei 45 

valoració més 
baixa i manca de 

recursos 
 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit que s'ha 

incomplert 
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2040018725 Suport per a l'elaboració 
de la Guia P0807300I Ajuntament de 

Cubelles 

L'ens no és titular 
d'àrea bàsica de 
serveis socials 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040016733 Suport per a l'elaboració 
de la Guia P0824500C 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

Desistiment explícit de 
l'ens 

 
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.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de 
l'envelliment actiu, la diversitat funcional i la salut mental", en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009675).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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: 
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- 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. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. Aquest recurs es prestarà amb contractació externa. 
 
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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, la diversitat funcional i 
la salut mental 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de la 

Diputació 
(EUR) 

20/Y/283372 20400015809 
Pla local d'actuació 
en l'àmbit de la salut 

mental 
P0808800G Ajuntament de 

Gavà 100  
15.000 € 

 
20/Y/283373 

 
2040002805 Diagnosi en l'àmbit 

de la salut mental P0819300E 
Ajuntament de 
Sant Adrià del 

Besòs 
100 15.000 € 

 
20/Y/283370 

 
2040005876 

Diagnosi en l'àmbit 
de la diversitat 

funcional 
P0830200B Ajuntament de 

Viladecans 100 15.000 € 

20/Y/283371 2040017456 Diagnosi en l'àmbit 
de la salut mental P0819900B 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

100 15.000 € 

 
20/Y/283377 

 
2040016726 Diagnosi en l'àmbit 

de l'envelliment actiu P0824500C 
Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

100 15.000 € 

20/Y/283805 2040011959 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P500008D 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
100 15.000 € 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
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La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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 manca de recursos: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, la diversitat funcional i 
la salut mental 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040017854 Diagnosi en l'àmbit 
de la salut mental P0810000J 

Ajuntament 
de l’Hospitalet 
de Llobregat 

100 

En cas d’empat 
tenen preferència 
els Ens de menor 
població (art.17.3 
de la normativa 

del Catàleg 2020) 

2040013152 
Diagnosi en l'àmbit 

de la diversitat 
funcional 

P0812000H Ajuntament de 
Mataró 80 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040017866 Diagnosi en l'àmbit 
de la salut mental P0803100G Ajuntament de 

Calaf 80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040003142 
Diagnosi en l'àmbit 

de la diversitat 
funcional 

P0812400J 
Ajuntament de 

Montcada i 
Reixac 

80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 
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Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040004557 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0806300J Ajuntament de 

Castellterçol 80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040003264 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0806700A Ajuntament de 

Cervelló 80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040006870 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0815400G Ajuntament de 

Palafolls 80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040008238 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0823000E Ajuntament de 

Premià de Dalt 80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040005978 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0826700G Ajuntament de 

Sentmenat 80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040010520 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0828900A 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040013498 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P5800006H 

Consell 
Comarcal de 

l'Anoia 
80 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040002025 
Diagnosi en l'àmbit 

de la diversitat 
funcional 

P0807600B 
Ajuntament 

d’Esplugues de 
Llobregat 

65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040012806 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0806100D 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
65 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040013205 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0800300F Ajuntament de 

l'Alella 65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040011039 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0819600H 

Ajuntament de 
Sant Andreu 

de Llavaneres 
65 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040011826 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0826100J Ajuntament de 

Santa Susanna 65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040002373 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0802800C 

Ajuntament de 
Cabrera 
d'Anoia 

55 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040010316 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0800500A 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
45 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 
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Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040010737 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0815800H 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
45 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040018119 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0814500E 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

35 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040015132 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0802500I Ajuntament del 

Bruc 20 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, la diversitat funcional i 
la salut mental 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Requisit que s'ha 

incomplert 

2040018513 
Pla local en l'àmbit 

de l'envelliment 
actiu 

P0813400I Ajuntament de 
Montmeló 

El document de 
diagnosi no s'adequa al 

contingut requerit 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, la diversitat funcional i 
la salut mental 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040015887 

Projectes estratègics 
en l’àmbit de 

l’envelliment actiu, la 
diversitat funcional i 

la salut mental 

P0812200D Ajuntament de 
Molins de Rei 

Desistiment explícit de 
l’ens 

2040012174 

Projectes estratègics 
en l’àmbit de 

l’envelliment actiu, la 
diversitat funcional i 

la salut mental 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

Desistiment explícit de 
l’ens 

2040004423 Diagnosi en l'àmbit 
de l'envelliment actiu P0807400G Ajuntament de 

Dosrius 
Desistiment explícit de 

l'ens 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

 
 

 
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.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de prevenció del 
consum de drogues i ús problemàtic de pantalles", en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009676).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 

3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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. 

 
d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 

concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. Aquest recurs es prestarà de forma mixta amb contractació externa i amb recursos 

propis de la Gerència. 
 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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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Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús 
problemàtic de pantalles 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

20/Y/282868 2040006356 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0829100G Vacarisses 100 12.500 € 

20/Y/282866 2040009923 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0800024B 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 

Plana 

100 15.500 € 

20/Y/282869 2040002072 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0827000A Sitges 90 15.500 € 

20/Y/282867 2040005477 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0810100H Igualada 90 Recursos 
propis 

20/Y/282864 2040008145 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0802000J Begues 90 Recursos 
propis 

20/Y/282865 2040011414 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0809500B Granollers 90 17.000 € 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
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de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre 
gestor estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es 
concreten en l’assignació de personal del Servei de Suport de programes Socials. 
 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús 
problemàtic de pantalles 
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Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040012939 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0827900B Terrassa 80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040012196 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040010965 

Suport a 
l'elaboració del 

protocol de consum 
de drogues i/o ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0831200A Badia del 
Vallès 80 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040006293 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0811700D El Masnou 70 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040006487 

Suport a 
l'elaboració del 

protocol de consum 
de drogues i/o ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0808700I La Garriga 70 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040009166 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0811800B Masquefa 60 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

2040015272 
 

Suport a 
l'elaboració del 

protocol de consum 
de drogues i/o ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0816000D 
 

Piera 60 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2040010187 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P0816600A Polinyà 50 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

 
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús 
problemàtic de pantalles 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

2040017112 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 

de drogues i ús 
problemàtic de 

pantalles 

P5800007F 

Consell 
Comarcal 

Vallès 
Occidental 

Per duplicitat 

 
Vuitè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús 
problemàtic de pantalles 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

2040010522 

Suport a 
l'elaboració del pla 
local de prevenció 
de drogues i ús 
problemàtic de 
pantalles 

P0828900A Torrelles de 
Llobregat Desistiment explícit de l'ens 

 
Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Desè. 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.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la concessió del recurs tècnic "Eines per a la planificació de les polítiques 
d'infància i adolescència en risc", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009763).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania 
i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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, el recurs que és objecte 

d’aquest dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs 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: 
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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. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 8 de juny de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cohesió 

Social, Ciutadania i Benestar–Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 secretari de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió del recurs. 

 
6. Aquest recurs es prestarà mitjançant contractació externa 
 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Eines per a la planificació de les polítiques d’infància i adolescència en 
risc 
 



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 
 

 

 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

 20/Y/282391  2040009594 
Diagnosi del pla 
local d’infància i 
adolescència 

 P0804000H  Ajuntament de 
Canovelles 95 14.900 

20/Y/282392 2040011094 

Suport específic a la 
planificació de 
polítiques d'infància 
per a municipis 
menors de 10.000 
habitants 

P0810500I 
Ajuntament de 
Llinars del 
Vallès 

80 7.000 

20/Y/282393 2040010315 

Suport específic a la 
planificació de 
polítiques d'infància 
per a municipis 
menors de 10.000 
habitants 

P0811400A Ajuntament de 
Martorelles 95 7.000 

 
Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim de vint dies a comptar a partir de la publicació en el BOPB de l’acte 
de concessió, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir 
la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. 
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i 
s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 
de suport. 
 
1. 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. 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
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, 
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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. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sisè. 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.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, a favor de les entitats 
socials no lucratives, legalment constituïdes, que estiguin adherides a la Xarxa 
d'Habitatge d'Inclusió Social (XHIS) (Exp. núm. 2020/8946).- 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: 
 
“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 aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
El Decret 75/2014 de 27 de maig del Pla per al dret de l’habitatge reconeix, en la seva 
secció 4, l’existència dels habitatges d’inserció que es destinen a atendre persones 
que presenten problemes d’inserció i que requereixen d’una atenció especial i 
seguiment i tutela durant un període de temps. El propi decret considera com a 
destinataris a persones que formen part de col·lectius com persones sense llar, dones 
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afectades per la violència masclista, persones amb drogodependències, persones amb 
trastorn mental, persones preceptores de prestacions molt baixes, joves extutelats, 
famílies en risc i altres situacions anàlogues. 
 
En el citat decret també es crea la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social (XHIS), 
coordinada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que té les funcions de 
determinar i atorgar el règim d’ajuts econòmics que poden rebre les entitats que 
formen part d’aquesta xarxa. 
 
La Diputació de Barcelona va iniciar, l’any 2014, un procés de col·laboració amb 
aquesta Xarxa consistent en una aportació econòmica anual a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per complementar els ajuts econòmics que aquesta hi destina a la Xarxa. 
 
Per aquest any 2020, l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació 
de Barcelona considera necessari modificar el règim de col·laboració amb aquesta 
Xarxa per tal d’adaptar-lo a les competències que li són pròpies. En aquest sentit, el 
finançament atorgat per aquesta Àrea ha d’anar destinat a donar suport als programes 
socials que es desenvolupen en aquests pisos d’inserció, però no al finançament de 
les despeses de manteniment dels pisos, fet què correspon, en tot cas, als 
departaments amb competència tècnica en matèria d’habitatge. 
 
D’altra banda, també es fa necessari no duplicar el finançament públic existent i, per 
això, des d’aquesta Àrea es planteja la necessitat de finançar un aspecte clau que 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya no inclou en l’actual model, com és el 
finançament dels processos tècnics d’inclusió social que desenvolupen aquestes 
entitats amb professionals socials com treballadors/es socials, educadors/es socials i/o 
psicòlegs o altres col·lectius especialitzats. 
 
Per aquest motiu, es crea aquesta convocatòria de subvencions per concurrència 
competitiva destinada a totes les entitats socials no lucratives, legalment constituïdes, 
que estiguin adherides a la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió Social (XHIS) i que disposin 
de pisos que estiguin situats al territori de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de set-cents 
vint-i-sis mil euros (726.000,00.-€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48902 del pressupost de la Gerència de Serveis de Benestar Social de 
l’any 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 
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registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/20, en data 16 de desembre de 
2019, i 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 de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 202020205120011863), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència 
de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a favor de les entitats 
socials no lucratives, legalment constituïdes, que estiguin adherides a la Xarxa 
d’Habitatge d’Inclusió Social (XHIS), el text íntegre de les quals és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LA GERÈNCIA DE BENESTAR 
SOCIAL DE L’ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE 
QUE GESTIONEN HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL, ANY 2020 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120011863 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 

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

 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, 
Gerència de Serveis de Benestar Social, destinades a finançar les entitats que gestionen 
habitatges d’inserció social que tenen com a finalitat acollir en un habitatge digne a 
persones en situació d’exclusió social o en risc. 
 
El Decret 75/2014 de 27 de maig del Pla per al dret de l’habitatge reconeix, en la seva 
secció 4, l’existència dels habitatges d’inserció que es destinen a atendre persones que 
presenten problemes d’inserció i que requereixen d’una atenció especial i seguiment i tutela 
durant un període de temps. El propi decret considera com a destinataris a persones que 
formen part de col·lectius com persones sense llar, dones afectades per la violència 
masclista, persones amb drogodependències, persones amb trastorn mental, persones 
preceptores de prestacions molt baixes, joves extutelats, famílies en risc i altres situacions 
anàlogues. 
 
En el citat decret també es crea la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social (XHIS), coordinada 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que té les funcions de determinar i atorgar el 
règim d’ajuts econòmics que poden rebre les entitats que formen part d’aquesta xarxa. 
 
La Diputació de Barcelona, a petició de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, va 
iniciar l’any 2014 un procés de col·laboració amb aquesta Xarxa consistent en una aportació 
econòmica anual a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per complementar els ajuts 
econòmics que aquesta hi destina a la Xarxa. 
 
Per aquest any 2020, l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de 
Barcelona considera necessari modificar el règim de col·laboració amb aquesta Xarxa per 
tal d’adaptar-lo a les competències que li són pròpies. En aquest sentit, el finançament 
atorgat per aquesta Àrea ha d’anar destinat a donar suport als programes socials que es 
desenvolupen en aquests pisos d’inserció, però no al finançament de les despeses de 
manteniment dels pisos, fet què correspon, en tot cas, als departaments amb competència 
tècnica en matèria d’habitatge. 
 
D’altra banda, també es fa necessari no duplicar el finançament públic existent i, per això, 
des d’aquesta Àrea es planteja la necessitat de finançar un aspecte clau que l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya no inclou en l’actual model, com és el finançament dels processos 
tècnics d’inclusió social que desenvolupen aquestes entitats amb professionals socials com 
treballadors/es socials, educadors/es socials i/o psicòlegs o altres col·lectius especialitzats. 
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Per aquest motiu, es crea aquesta convocatòria de subvencions per concurrència 
competitiva destinada a totes les entitats socials no lucratives, legalment constituïdes, que 
estiguin adherides a la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió Social (XHIS) i que disposin de pisos 
que estiguin situats al territori de la província de Barcelona. 
 
Les entitats propietàries o gestores d’aquests habitatges, ubicats en el territori de la 
província de Barcelona, podran presentar les sol·licituds de finançament d’aquelles 
actuacions de caràcter social que es desenvolupin en aquests habitatges amb la finalitat de 
facilitar els processos d’inserció social de les persones acollides. 
 

3. Finalitat de les subvencions 
 

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits per l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a 
l’any 2020, aquestes subvencions s’adreçaran a finançar les despeses ocasionades pels 
processos d’inclusió social de persones en risc o en situació d’exclusió social, dutes a terme 
en els habitatges d’inserció social gestionats per entitats dins de l’àmbit territorial de la 
província de Barcelona. 
 
No se subvencionaran les despeses derivades de la compra, lloguer o de 
subministraments dels habitatges. Tampoc seran subvencionables les despeses de 
rehabilitació o condicionament dels d’habitatges o les despeses derivades de 
gestoria dels processos d’adquisició o lloguer. Queda exclosa qualsevol altre 
despesa que sigui coberta per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya en el marc de les 
subvencions que anualment atorga a les entitats adherides a la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió de Catalunya. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 
31 de desembre de 2020. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes, que gestionen habitatges d’inserció social, de la província de Barcelona, 
adherits a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS), sempre que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant LGS). 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. 
 
Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin 
amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de 
cooperatives. 
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Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de l’entitat sol·licitant per tal que, en el 
cas de resultar beneficiària, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
6. Documentació a aportar 
 
Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

a] Memòria normalitzada (Annex 1) que inclourà la següent informació: 
• Relació de pisos d’inserció social, de la província de Barcelona adherits a la Xarxa 

d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS) i gestionats per l’entitat. Caldrà detallar 
cadascun dels pisos que l’entitat presenti en aquesta convocatòria donat que 
seran la unitat de valoració a l’hora de concedir la subvenció. Per això serà 
convenient detallar l’adreça on s’ubica el pis amb l’excepció d’aquells supòsits en 
que sigui necessari garantir l’anonimat de la ubicació de l’habitatge on es podrà 
substituir l’adreça pel número de referència cadastral o qualsevol altre dada que 
permeti la seva verificació. En tots els casos serà imprescindible detallar el 
municipi on està ubicat el pis. 

• Col·lectiu de persones al qual va adreçat, el nombre de places existents i places 
ocupades en el moment de la presentació de sol·licitud. 

• Nombre de professionals que fan intervenció social, sanitària i/o educativa, 
especificant la seva professió (treball social, educació social, psicòloga...). S’entén 
que aquests professionals poden fer intervenció en els diferents habitatges que 
gestiona l’entitat. 

 
La manca de presentació d’aquesta informació dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la Base 7a., suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 
 

b] Pressupost global de la subvenció sol·licitada segons els habitatges pels quals es 
demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 2 del model normalitzat.  

c] Annex 3 del model normalitzat, que inclou els següents compromisos: 
§ declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició d’entitat beneficiària. 
§ declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció. 
§ declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat 

i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 
§ declaració de que l’entitat a la qual representa no ha estat sancionada per 

resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma a la 
pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, beques o qualsevol altre 
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tipus d’ajuts públics perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades 
discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 

 
d] Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 

acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat. 

e] En el cas de que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000,00.-€, declaració de 
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració 
en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’Annex 5 del 
model normalitzat. 

f] Identificació de l’entitat beneficiària, aportant  
§ escriptura de constitució o Estatuts. 
§ inscripció registral de l’entitat. 
§ fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
g] Identificació del/de la representant legal, aportant  

§ poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 
que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 

 
h] Document del/s ajuntament/s de la província de Barcelona declarant el seu suport al 

pis d’inserció social per l’interès que tingui per al/s seu/s municipi/s. S’acreditarà 
mitjançant declaració per part de l’alcalde/essa, regidor/a de l’equip de govern, cap 
d’àrea i/o de servei,  

 
En el cas dels pisos ubicats a la ciutat de Barcelona el document de suport podrà ser 
signat pel regidor/da del districte on s’ubica el pis o per la Comissionada d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
S’haurà de presentar un document de suport per cada pis pel qual se sol·licita la 
subvenció. 
 
En el cas que diferents habitatges estiguin ubicats en un mateix municipi serà suficient 
amb la presentació d’un únic document de suport municipal però, aquest, haurà de fer 
referència explícita a cadascun dels pisos ubicats en el terme municipal i pels qual se 
sol·licita la subvenció 
 

i] Declaració responsable o altra documentació acreditativa d’haver sol·licitat, l’any 
2020, l’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS), dels habitatges pels 
quals es demana la subvenció 

 
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 

 
La presentació dels documents dels apartats f] i g] que ja s’hagin aportat en alguna de les 
cinc convocatòries anteriors de subvencions de la Diputació de Barcelona, es podran obviar 
i substituir per una declaració responsable per escrit on es faci constar que des de la data 
de l’anterior presentació no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la documentació 
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corresponent, tal com preveu l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPAC), d’acord amb 
l’Annex 6 del model normalitzat. 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 9 de juliol de 2020 i 
finalitzarà el dia 29 de juliol de 2020. 
 
Per a la present convocatòria, les entitats presentaran una única sol·licitud amb 
independència del nombre de pisos d’inserció que gestionin i tot i que aquests pisos puguin 
estar ubicats en municipis diferents. 
 
En cas de presentació de més d’una sol·licitud per la mateixa entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les 
bases. 
 
La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona (apartat: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) 
complimentant el formulari específic corresponent, que haurà de ser signat electrònicament 
pel representant legal de l’entitat mitjançant un dels mecanismes previstos per  
la política de signatura de la Diputació de Barcelona (vegeu: 
https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes) i que anirà acompanyat de 
la documentació exigida a la Base 6. 
 
Els models normalitzats dels annexos relacionats a la Base 6 i les declaracions exigides, 
podran trobar-se al lloc web següent: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà de comunicar a la Gerència de Benestar Social, 
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat 
la tramesa efectuada i adjuntant el comprovant de la presentació, el mateix dia de la seva 
presentació, o en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per 
a la presentació de sol·licituds. 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, 
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
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No seran objecte de requeriment d’esmena: 
 
a. La manca de presentació del document de l’ajuntament  de suport al pis d’inserció pel 

qual  se sol·licita la subvenció en els termes expressats en la Base 6.h] 
 
b. La manca de presentació de la memòria normalitzada (Annex 1) 

 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 
Cada habitatge pel qual es sol·licita el suport econòmic haurà de complir els tres requisits 
següents: 
 

1. Que es presti suport psicosocial a l’habitatge pel qual se sol·licita la subvenció 
 
2. Suport explícit del municipi on està ubicat l’habitatge, per a cadascun dels habitatges 

pels qual es sol·licita el suport. En el cas que diferents habitatges estiguin ubicats en 
un mateix municipi serà suficient amb la presentació d’un únic document de suport 
municipal però, aquest, haurà de fer referència explícita a cadascun dels pisos ubicats 
en el terme municipal i pels qual es sol·licita la subvenció. 

 
3. Adhesió del pis a la Xarxa d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia de l’Habitatge de 

Catalunya.  
 

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 
El pressupost que es destinarà l’any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria serà de 726.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 2020 de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social de la Diputació de Barcelona. 

 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
La unitat de valoració i de determinació de la subvenció a percebre és l’habitatge. L’import 
assignat a cada habitatge es determinarà en funció del nombre total d’habitatges, que 
compleixin amb els requisits establerts a la Base 10, dividint l’import de la convocatòria per 
aquest nombre d’habitatges.  
 
L’import a concedir a cadascuna de les sol·licituds presentades es determinarà en funció 
dels habitatges inclosos en la memòria que acompanya a la sol·licitud, i sempre que aquests 
compleixin amb els requisits de concessió establerts a la Base 10. 
 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà el Gerent de Serveis de Benestar Social. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

1. La presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar qui 
presidirà la comissió, o persona en qui delegui. 

2. La coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, o persona en qui 
delegui. 

3. El gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
4. Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
5. El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, qui 

actuarà també com a secretari i elaborarà les actes. 
 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
14. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des del dia següent a la data de tancament del període de presentació de 
sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-
se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de 
fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’anuncis electrònic. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
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La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiaria pel transcurs d’un 
mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de concessió sense 
que hagi manifestat expressament les seves objeccions. 
 
16. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de Barcelona 
per a la mateixa activitat. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
17. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

 
a] Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

 
b] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 

quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar. 
 

c] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social. 

 
d] Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a les 

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

 
e] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
f] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions 
d’aquesta convocatòria. 
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g] Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS 

 
h] Evitar, en tots els materials, imatges i documentació, que s’elaborin qualsevol 

tractament discriminatori per raó de gènere o identitat sexual, origen ètnic o racial, 
edat, creença o religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social, i en 
particular fer-hi un ús del llenguatge no sexista ni androcèntric. Així mateix 
fomentaran els valors d’igualtat, la pluralitat de rols i la corresponsabilitat entre els 
homes i les dones. 

 
i] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 

col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment 
serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar. 
 

18. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a 
l’execució del projecte subvencionat. 
 
En aquest sentit es finançaran les despeses del personal tècnic que realitza atenció social, 
psicològica, sanitària i/o educativa a les persones acollides en aquests habitatges, ja sigui 
personal propi de l’entitat o contractat externament. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (material educatiu, material d’oficina, despeses 
d’alimentació, de gestió...) no podran superar el 5 % de l’import de les despeses directes 
que s’imputin a la subvenció atorgada. 

 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 

1. Despeses derivades de la compra del pis (quotes hipoteca, despeses escriptura, 
notari o gestoria) o despeses de lloguer mensual, IBI, tributs derivats del pis... 

2. Despeses derivades de la rehabilitació o condicionament dels habitatges o les 
despeses derivades de gestoria dels processos d’adquisició o lloguer. 

3. Subministres bàsics: aigua, gas, llum.... 
4. Despeses que siguin cobertes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el marc 

de les subvencions que anualment atorga a les entitats adherides a la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió de Catalunya. 
 

19. Forma de pagament 
 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
No es podran efectuar pagaments superiors al 80 % del cost justificat. Si aquest 80 % 
resulta un import inferior a l’atorgat, s’entendrà que el beneficiari renuncia automàticament a 
la diferència per desviació. 
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20. Termini i forma de justificació 
 

1) El termini de justificació de les subvencions s’iniciarà l’11 de gener de 2021 i 
finalitzarà el 3 de març de 2021. 

2) En cap cas s’admetran justificacions parcials del projecte/activitat. 
3) Els formularis de justificació de les despeses efectuades, s’hauran de presentar a 

través del tràmit corresponent de la seu electrònica, per l’entitat beneficiària adjuntant 
els models normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 7ena. i 
revestirà la forma de: 

 
Per a subvencions d’import superior a 20.000 € 
 
Opció A: 
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 

 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

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

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

 
Si s’opta per aquesta opció, les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria 
seran considerades despeses subvencionables. 
 
Opció B: 
Compte justificatiu de la totalitat de la subvenció amb aportació de justificants de la 
despesa, que contindrà: 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 
la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 RLGS.  

 
Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € 
 
Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que contindrà: 

 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS. 

 
4) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 

caldrà relacionar: 
 

a] Número de persones i/o famílies beneficiàries, desagregades per sexe. 
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
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c] Altra informació quantitativa d’impacte. 
 

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

 
a] S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis de l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres 
ens concedents per a la mateixa finalitat. 

b] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

c] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi 
estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació. 

 
6) En el cas de subvencions per import superior a 3.000 € i igual o inferior als 20.000 €, 

es requerirà a l’entitat beneficiària una mostra dels justificants de les despeses 
relacionades en la memòria econòmica que han de representar com a mínim el 50 % 
de l’import de la subvenció concedida. Si aquests justificants no conformen almenys 
el 5 % del tots els justificants del cost de l’activitat, es demanaran justificants 
addicionals fins a arribar a aquest percentatge. 

 
7) Per a les subvencions d’import fins a 3.000,00.-€, es requerirà a l’entitat beneficiària 

que presenti, com a mínim, el justificant de la despesa d’import més elevat imputada a 
la subvenció concedida. 

 
21. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà  que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

 
22. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
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23. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 
LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar 
en el Tauler d’anuncis electrònic. 

 
24. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
25. Causes de reintegrament  

 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat/da a 
reintegrar l’excés.  

2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat que hagi percebut la subvenció 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 

26. Obligats al reintegrament   
 

1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat 

que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin 
possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També seran 
responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries 
dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin 
cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament 
de la subvenció. 
 

27. Infraccions i sancions 
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En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
28. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i demés legislació concordant. 
 
29. Tractament de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de la 
subvenció, amb codi de convocatòria 202020205120011863 de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social, de la Diputació de 
Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la 
responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i 
d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla. 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 
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Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 25 de juny de 2020, de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva 
de la Gerència de Benestar Social l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de 
la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen 
habitatges d’inserció social, Any 2020 
 
Codi convocatòria 202020205120011863 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de justificació de les subvencions 
es pot trobar a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020 
 
Primer. Beneficiaris: 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes, que gestionen habitatges d’inserció social, de la província de Barcelona, 
adherits a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS), sempre que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant LGS). 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. 
 
Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin 
amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de 
cooperatives. 
 
Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil 
 
Segon. Objecte: 
Finançar les entitats que gestionen habitatges d’inserció social que tenen com a finalitat 
acollir en un habitatge digne a persones en situació d’exclusió social o en risc. 
 
Les entitats propietàries o gestores d’aquests habitatges, ubicats en el territori de la 
província de Barcelona, podran presentar les sol·licituds de finançament d’aquelles 
actuacions de caràcter social que es desenvolupin en aquests habitatges amb la finalitat de 
facilitar els processos d’inserció social de les persones acollides. 
 
Tercer. Bases reguladores: 
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Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia: 
El pressupost que es destinarà l’any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria serà de set-cents vint-i-sis mil euros (726.000,00.-€) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48902 del pressupost de la corporació de l’any 
2020. 
 
L’import assignat a cada habitatge es determinarà en funció del nombre total d’habitatges, 
que compleixin amb els requisits establerts a la Base 10, dividint l’import de la convocatòria 
per aquest nombre d’habitatges.  
 
L’import a concedir a cadascuna de les sol·licituds presentades es determinarà en funció 
dels habitatges inclosos en la memòria que acompanya a la sol·licitud, i sempre que aquests 
compleixin amb els requisits de concessió establerts a la Base 10. 
 
En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà 
excedir del 80 % del cost total del projecte o activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 9 de juliol de 2020 i finalitzarà 
el dia 29 de juliol de 2020. 
 
Sisè. Altres dades: 
Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- APROVAR els annexos 1 (memòria), 2 (pressupost), 3 (declaracions 
responsables), 4 (declaració de treball amb menors), 5 (declaració retribucions òrgans 
directius) i 6 (declaració de documentació aportada) i que s’adjunten com Annex III. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de set-cents vint-i-sis mil euros (726.000,00.-€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona. 
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Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.” 
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PRECS I PREGUNTES.-  
 
En data 12 de juny es va donar resposta escrita a les dues preguntes orals formulades 
pel diputat senyor Fornés (ECG) a la sessió de la Junta de Govern celebrada el dia 28 
de maig de 2020. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 12 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 


