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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2020
El 30 de juliol de 2020, a les 11 hores i 05 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: senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP),
senyor Pere Pons i Vendrell (JUNTS), senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora
Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP),
senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Alfredo Vega López (PSC-CP), senyor
Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor
Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats
i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i Bosque
(ERC-AM), Jonatan Fornés Martínez (ECG), Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier
Garcia Albiol (PP).
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia del Covid
19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies interpersonals
disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de
forma presencial, 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, la sessió se celebra a distància i per
mitjans electrònics.
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 la diputada senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).
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 9 de juliol de 2020.
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2.

Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 6586/20,
de data 7 de juliol, pel qual es designa un representant suplent de la presidenta
de la Diputació de Barcelona en la sessió del Patronat de la Fundació Institut
d'Humanitats de Barcelona convocada per al dia 14.07.2020 (Exp. núm.
2020/0011279).

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de la
Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/2020/0011280).

Direcció de Relacions Internacionals
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global, any 2021,
desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres (Exp. núm. 2020/10397).

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar,
inicialment, la revocació parcial, per import de 2.659,99 €, a l’entitat COMSOC
Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i 1.875,51 €, de la
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en
el marc de la convocatòria de subvencions aprovada per acord de la Junta de
Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919).

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el crèdit
derivat de la despesa per import de 3.600 €, a favor de l’entitat NOVACT per l’acció
“Quotidianitats i vulneració de drets als murs d'Europa i Espanya”, en el marc de
la convocatòria de subvencions aprovada per acord de la Junta de Govern 586/17
de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919).

Servei de Planificació i Avaluació
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla
d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i traslladar-lo al
proper Ple que es convoqui per al seu coneixement i efectes (Exp. núm.
2020/0011825).

Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre
definitivament el procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de
concurrència competitiva, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020
(Exp. núm. 2019/0015078).
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9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el règim
del Programa d’ajuts per a emergències municipals (Exp. núm. 2020/0001571).

10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar diversos
terminis del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020
(primera edició) del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a conseqüència
de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a què es refereix la
Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori espanyol per a fer front a la crisi
sanitària provocada per la COVID-19, i modificar les condicions de les modalitats
de suport del mateix programa (Exp. núm. 2018/0018720).

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el termini
de justificació del Programa complementari de transicions educatives per al curs
2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a conseqüència de
la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a què es refereix la Disposició
addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va
declarar l’estat d’alarma a tot el territori espanyol per a fer front a la crisi sanitària
provocada per la COVID-19 (Exp. núm. 2019/0006215).

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 15
d’octubre de 2019; aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició
de la despesa de diversos ajuts; i modificar diversos terminis del Programa
complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, com a conseqüència de la suspensió dels termes i la interrupció dels
terminis a què es refereix la Disposició addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori
espanyol per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (Exp. núm.
2016/0005360).

13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018 amb
termini de justificació fins al 30 de setembre de 2019 i dels ajuts del recurs “Foment
del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits”, amb termini
de justificació fins al 31 de març de 2019, i aprovar diverses revocacions i
l’acceptació de diverses renúncies d’ajuts (Exp. núm. 2017/0009086).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
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14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar la contractació
conjunta relativa al servei, social i ambientalment responsable, de notificació
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a l’empresa SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME, mitjançant tramitació
ordinària, regulació harmonitzada, per procediment negociat sense publicitat per
raons tècniques (Exp. núm. 2018/0020546).

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
15.

CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 56.077,04 €, a l’Ajuntament de Calders,
per a finançar l’actuació local “Obra a l’edifici del carrer Montardo, 58”, al 0 %
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011077).

16.

CALELLA.- 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 Calella, per
a finançar l’actuació local “P. Urbanització del carrer Sant Antoni i Sant Pere”, al
0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011839).

17.

CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €; a l’Ajuntament de Canet de
Mar, per a finançar l’actuació local “Inversions en maquinària i instal·lacions
tècniques 2020”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm.2020/0010944).

18.

CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l’Ajuntament de Canet de
Mar, per a finançar l’actuació local “Inversió nova en elements de transport per la
brigada municipal”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm.2020/0010950).

19.

CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l’Ajuntament de Canet de
Mar, per a finançar l’actuació local “Inversió en edificis municipals i via pública”, al
0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011755).

20.

CERVELLÓ.- 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 Cervelló,
per a finançar l’actuació local “2020/2/INVER/5 Expropiació terrenys”, al 0 %
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011010).

21.

EL MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, per
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a finançar l’actuació local “Inversió en obra serveis bàsics 2020”, al 0 % d’interès i
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011198).
22.

EL MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 104.000 €, a l’Ajuntament del Masnou,
per a finançar l’actuació local “Inversió moble 2020”, al 0 % d’interès i a retornar
en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0011197).

23.

LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 71.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “Teatre, Maquinària i utillatge”, al 0 % d’interès i a
retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0011713).

24.

LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 79.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “Reforma Parc dels Pinetons”, al 0 % d’interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011714).

25.

LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “PAR. Can Luna. Espai Jove. Rehabilitació”, al 0 %
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011716).

26.

MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l’Ajuntament de
Matadepera, per a finançar l’actuació local “Adequació vial de la Riera de les
Arenes”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats. (Exp. núm. 2020/0011933).

27.

MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a l’Ajuntament
de Monistrol de Calders, per a finançar l’actuació local “Compra camió servei
escombraries”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm.2020/0003504).

28.

SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.248,70 €, a
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local “Obres d'urb.
del passatge indústria i tram final de c. Sant Antoni M. Claret 2020/000509”, al 0 %
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011301).

29.

SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a l’Ajuntament de Subirats, per
a finançar l’actuació local “Modificació de la Travessera de Sant Pau”, al 0 %
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0010577).
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30.

SANT ANDREU DE LLAVANERES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 161.538,63 €, a
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar l’actuació local
“Compra de vehicles”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm.2020/0011767).

31.

SANT ANDREU DE LLAVANERES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 35.000 €, a
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar l’actuació local
“Compra d’ordinadors”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm.2020/0011769).

32.

TORELLÓ.- 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 Torelló, per
a finançar l’actuació local “Inversió en obra 2020”, al 0 % d’interès i a retornar en
10 anualitats (Exp. núm.2020/0011751).

Programa de Crèdit Local
33.

CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 54.528,21 €, a l'Ajuntament de Calella, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010902).

34.

CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 50.190,33 €, a l'Ajuntament de Cardedeu,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per
a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010298).

35.

CERVELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 69.625,26 €, a l'Ajuntament de Cervelló,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per
a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0011023).

36.

LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 66.871,37 €, a l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per
a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010301).

37.

MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 43.558,04 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010743).
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38.

MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 121.922,54 €, a l'Ajuntament Martorell, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010651).

39.

SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 42.919,89 €, a l'Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp.
núm. 2020/0010019).

40.

SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 17.651,71 €, a l'Ajuntament de
Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm.
2020/0009721).
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL

Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
Protocol General per a la posterior adhesió per part dels Consells Comarcals als
Programes de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per a
garantir les estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria
tècnica, funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació
nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i transparència, als
municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació
de Barcelona (Exp. núm. 2020/11864).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
42.
43.
44.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte
constructiu “Sanejament de paviment, any 2020 Zona Occidental i Oriental (2
Lots)” (Exp. núm. 2020/8628).
Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte
constructiu “Protecció de talussos 2020” (Exp. núm. 2020/10830).
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la subscripció d’un
conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Gurb i l’Ajuntament de Vic,
relatiu a les obres de substitució de l’obra de la carretera BV-4601 sobre el Torrent
de l’Esperança. TM Gurb (Exp. núm. 2018/5252).
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45.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda
per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament d’Argentona, relatiu a les obres de reordenació i senyalització de la
travessera urbana B-502 entre el PK 6,260 i PK 6,445. TM Argentona (Exp. núm.
2016/7169).

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
46.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el deute
i autoritzar i disposar a favor de diversos ajuntaments els imports pendents de
pagar de les justificacions preentades dins del termini d’execució i justificació, del
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, per un import
de 764.573,98 € (Exp. núm. 2017/0010348).

47.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Neteja, desinfecció i millora dels elements del
mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la COVID-19”, del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10189).

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
48.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, convalidar l’aprovació de
l’ampliació del termini de presentació de candidatures per a l’atorgament,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva dels Premis del Parc a
taula 2020. (Exp. 2020/2792)
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
49.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió del fons de prestació “Reforç extraordinari dels serveis locals
d’ocupació” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020
(Exp. núm. 2020/10097).

50.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió del fons de prestació “Reforç extraordinari de la Xarxa d’oficines
tècniques laborals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2020 (Exp. núm. 2020/10099).

51.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Fons extraordinari per a la Xarxa
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”, del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10125).
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52.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
concessions del fons de prestació “Fons extraordinari per als centres locals de
serveis a les empreses”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020 (Exp. núm. 2020/8925).

53.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
rectificació per error material en la codificació i en l’Annex 1 de l’acord adoptat per
la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 9 de juliol de 2020, relatiu a la
convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim
de concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i el desenvolupament
de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a
l’any 2020 (Exp. núm. 2020/9825).

Gerència de Serveis de Turisme
54.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
resolució del procediment de concessió del recurs material “Execució de projectes
de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”, en règim de
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010949).

55.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
resolució del procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió
turística”, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010962).

56.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
resolució del procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes
de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, en règim de
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010952).

Gerència de Serveis de Comerç
57.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
concessions del fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats
municipals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per un import
total de 924.999,97 € (Exp. núm. 2020/9085).
ÀREA DE CULTURA

Gerència de Serveis de Cultura
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58.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva modalitat de
Central de Serveis Tècnics (Exp. núm. 2020/11056).

59.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els
convenis pels quals es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva
modalitat de Programa de Manteniment per a municipis amb els següents grups
de població: fins a 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 habitants i de 5.001 a 10.000
habitants (Exp. núm. 2020/11291).

60.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa de Museus Locals (Exp. 2020/11356).

61.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els
recursos tècnics de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, en règim de
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10682).

62.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de les
programacions artístiques estables municipals dels espais escènics adherits al
protocol del circuit de la xarxa d'espais escènics municipals de la Diputació de
Barcelona durant el darrer quadrimestre de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0011637).

63.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència
organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen
el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant
l'any 2020 (Exp. núm. 2020/8086).

64.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar les
programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis
de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre,
per al curs escolar 2019-2020 (Exp. núm. 2019/14217).

65.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar projectes i
activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat) (Exp. núm. 2020/1223).
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66.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar cicles i festivals
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm.
2020/3910).

67.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar fires, mostres,
mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm.
2020/8086).

68.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar activitats de
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l'any 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de
lucre (Exp. núm. 2020/1279).

69.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar les actuacions a
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 per
les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura
popular i tradicional (Exp. núm. 2020/5222).

70.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a donar suport a activitats
impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels
diferents sectors culturals i/o del seus professionals l'any 2020 (Exp. núm.
2020/8553).

71.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació "Projectes de planificació digital per a la xarxa
de museus locals" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp.
núm. 2020/10191).
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

72.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació Finançament d’activitats educatives, esportives
i juvenils, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm.
2020/9938).

Gerència de Serveis d’Educació
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73.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment
la revocació de diverses subvencions de la convocatòria destinada a finançar
projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense
finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els anys
2018 i 2019 (Exp. núm. 2018/5042).

Gerència de Serveis d’Esports
74.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat esportiva
local”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp.
núm. 2020/8471).

75.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits
municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020
(Exp. núm. 2020/10103).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR

Gerència de Serveis de Benestar Social
76.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de l'Àrea de Cohesió
Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència
de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats
sense finalitat de lucre, per a l'any 2020 (Exp. núm. 2020/182).

77.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació "Finançament extraordinari per al reforç dels
professionals dels serveis socials bàsics", del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/10876).

78.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació "Finançament extraordinari per lluitar contra
l'exclusió social d'infants i adolescents" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/10875).

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
79.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
concessions del fons de prestació "Abordatge integral de les violències
masclistes", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm.
2020/0010263)

Àrea de Presidència
Secretaria General

80.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
concessions del fons de prestació "Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai
públic", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm.
2020/0010261)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de juliol de 2020.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 9 de juliol de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i,
no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 6586/20,
de data 7 de juliol, pel qual es designa un representant suplent de la presidenta
de la Diputació de Barcelona en la sessió del Patronat de la Fundació Institut
d'Humanitats de Barcelona convocada per al dia 14.07.2020 (Exp. núm.
2020/0011279).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 6586/20, de 7 de
juliol, pel qual es designa un representant suplent de la Presidenta de la Diputació de
Barcelona en la sessió del Patronat de la Fundació Institut d'Humanitats de Barcelona
convocada per al dia 14.07.2020, que literalment diu:
“La Diputació de Barcelona participa en la Fundació Institut d'Humanitats de Barcelona
i està representada en el seu Patronat per la Presidenta de la corporació, Excma. Sra.
Núria Marín Martínez, d’acord amb el que disposa l’article 17 dels Estatuts de l’ens i la
designació operada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió de
data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19).
S’ha convocat una sessió del Patronat de la Fundació per al proper dia 14.07.2020, que
es celebrarà, en única convocatòria, a les 11:00 hores, mitjançant videoconferència, i a la
qual la Sra. Marín no podrà assistir per coincidir amb altres activitats ja programades.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, i d’acord amb les previsions de l’article 25 dels Estatuts de l’ens, es proposa
designar un suplent per tal que pugui assumir la representació de la corporació i
garantir així la presència de la Diputació de Barcelona en la sessió convocada.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, subapartat
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4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de juliol de
2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la
Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019).
Valorades les circumstàncies exposades i considerada l’excepcionalitat prevista a l’apartat
3.2 del Protocol de designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona
en relació amb els ens participats, aprovat per la Junta de Govern en data 18.12.2014, i
donat que l’ordre del dia de la propera Junta de Govern de la corporació que tindrà lloc el
dia 09.07.2020 ja es troba tancat, resta justificat que la Presidència de la Diputació de
Barcelona exerceixi les competències de la Junta de Govern per raons d’urgència, tot això
de conformitat amb l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019,
publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- DESIGNAR el Sr. Daniel Fernández González, com a suplent de l’Excma. Sra.
Núria Marín Martínez, per representar la Diputació de Barcelona en la sessió del Patronat
de la Fundació Institut d'Humanitats de Barcelona convocada per al proper dia 14.07.2020.
Segon.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i
als efectes oportuns.”

L’apartat 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel Decret núm. 14600/19, de 16
de desembre, publicat al BOPB de data 19 de desembre de 2019, sobre nomenaments
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la
Junta de Govern per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan
competent en la següent sessió que es celebri.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret núm. 6586/20, de 7 de juliol, pel qual es designa un
representant suplent de la presidenta de la Diputació de Barcelona en la sessió del
Patronat de la Fundació Institut d'Humanitats de Barcelona convocada per al dia
14.07.2020.”
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3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/2020/0011280).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular de
la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que,
com a tal, li pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens,
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els
regulen.
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les successives
designacions.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes referits,
llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al mandat
corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el nomenament en
qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens.
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en
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funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració
ordinària.
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació amb
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I,
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019).
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència núm.
10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 435/19,
adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la Presidència núm.
11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 477/19,
adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en sessió de 10
d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió de 31 d’octubre
de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 de novembre de
2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de
2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de gener de 2020
(acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 2020 (acord
núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de març, –ratificat
per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 d’abril de 2020–
, i per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020.
En el marc de les designacions de representants als ens participats, el Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la
designació d’un/a representant de la corporació al Consell Consultiu de l’ens, així com
de la seva respectiva suplència.
Altrament, cal designar la representació de la corporació a l’Associació Xarxa per a la
Conservació de la Natura, a la qual, sota l’anterior denominació de Xarxa de Custòdia
del Territori, es va adherir la Diputació de Barcelona mitjançant el Decret núm. 297/04,
de 14 de juliol, i a la Comissió Interdepartamental sobre Drogues, adscrita al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER. Designar les persones que s’indicaran com a representants de la Diputació
de Barcelona en els organismes següents:
A).- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
1.- Es designen com a representants, titular i suplent, de la Diputació de Barcelona
en el Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola,
els quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 3 del
Reglament específic d’aquest òrgan (BOPB 08.03.2000), les persones següents:
Titular: Sr. Carles Dalmases Llordes
Suplent: Sr. David Carrera Bonet
2.- Es determina, en conseqüència amb la designació efectuada, que la
representació de la Diputació de Barcelona en Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola resta de la manera següent:
Primer. Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els quals poden
tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 9 dels seus estatuts, són:
1. Excma. Sra. Núria Marín Martínez (titular) i Sr. Francisco Javier Gomar
Martin (suplent)
2. Sr. Josep Tarín Canales (titular) i Sr. Pere Pons Vendrell (suplent)
Segon. Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona proposats per
a integrar-se en la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola, els quals poden formar part o no de l’Assemblea General, d’acord
amb l’art. 15 dels seus estatuts, són:
1. Sr. Francisco Javier Gomar Martin (titular) i Sr. Martí Domènech Montagut
(suplent).
2. Sr. Jordi Padrós Selma (titular) i Sr. Jordi Torrents Romero (suplent).
Tercer. La persona proposada a l’Assemblea General, d’entre les persones
designades per aquest òrgan, per ocupar la presidència o una de les dues
vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos
anys, d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci, és el Sr. Francisco Javier
Gomar Martin.
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Quart. Les persones, titular i suplent, representants de la Diputació de Barcelona
en el Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola,
les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 3 del
Reglament específic d’aquest òrgan (BOPB 08.03.2000), són:
Titular: Sr. Carles Dalmases Llordes
Suplent: Sr. David Carrera Bonet
B).- Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura
Es designa la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona com a
vocal en l’Assemblea General de l’Associació Xarxa per a la Conservació de la
Natura, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 11
dels estatuts de l’ens.
La persona designada és:
Sr. Jordi Padrós Selma
C).- Comissió Interdepartamental sobre Drogues (Generalitat de Catalunya)
1-. D’acord amb l’article 3.1 del Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 105/2009,
de 7 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental sobre Drogues, a
la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona,
actualment Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Sra. Lluïsa Moret
Sabidó, li correspon la representació de la corporació en aquesta Comissió, sens
perjudici que pugui delegar-la, segons la previsió de l’article 3.3 de l’esmentat Decret.
2-. En virtut d’aquesta previsió, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en la Comissió Interdepartamental sobre Drogues, per delegació de la
Sra. Moret, la Sra. Teresa Llorens Carbonell.
3.- Es designa com a suplent de la Sra. Llorens, per assistir a les sessions de la
Comissió en absència o per impossibilitat d’aquesta, el Sr. Josep Muñoz Luque.
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es
facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la finalització
del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o que els estatuts
prevegin altrament.
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les
disposades mitjançant els presents acords.
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
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Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global, any 2021,
desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres (Exp. núm. 2020/10397).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
“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.
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa
fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes que
tinguin per objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG en
endavant) a la província de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests
municipis i treballin la complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest
àmbit impulsen els ens locals.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de SETCENTS MIL (700.000) EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb
la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació:
• QUATRE-CENTS VINT MIL (420.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’any 2021;
• DOS-CENTS DEU MIL (210.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2022; i
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• SETANTA MIL (70.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2023,
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10102/92400/45330.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com 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 de la LGS, a l’article 19.2
de l’Ordenança, i a l’article 6 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen
la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta
d’ajuts públics (publicat al BOE núm. 77 de 30 de març de 2019) així com a l’article 4 de
la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015) procedeix publicar el corresponent anunci
al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana
i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica que
el percentatge de les subvencions proposades supera el 50 % del cost de l’activitat.
Aquest es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. Les entitats
sense ànim de lucre que treballen en el camp de la cooperació al desenvolupament
tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge inferior. D’altra
banda, i atenent la naturalesa de les actuacions, altres administracions com ara la
Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per aquestes
subvencions percentatges de finançament entre el 80 % i el 90 % del cost total.
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.
Atès el disposat a l’article 44.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels
pagaments atès que les entitats sense ànim de lucre, les Universitats i centres de
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recerca que treballen en el camp de l’educació per al desenvolupament tenen una
liquiditat limitada que no els permet finançar la totalitat de l’actuació.
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a l’article 36.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist que la pandèmia ocasionada per la COVID19 desconeixem com pot evolucionar,
considerem d’aplicació les mesures del Decret 4573/2020 sobre establiment de mesures
i criteris en matèria de subvencions per fer front a les conseqüències derivades de la
COVID-19, en coherència amb l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020 de 14
de març.
Vist el punt 3.3 lletra b) i lletra e) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), correspon a la Junta de Govern
adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència i del
Ple.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència i del Ple, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria 202020205120011933, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la
Ciutadania Global any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres, el
text íntegre de la qual és el següent:
“
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A PROJECTES
D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL ANY 2021
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120011933
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’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de
Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes que tinguin per objectiu la
promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG endavant) a la província de Barcelona,
que involucrin agents educatius d’aquests municipis i treballin la complementarietat i les
sinergies amb les accions que en aquest àmbit impulsen els ens local.
Són projectes educació per a la ciutadania global les propostes d’educació formal, no formal
o informal que impulsin processos de promoció d’una ciutadania conscient, crítica i
compromesa amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i
amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat.
Els projectes es desenvoluparan en un context marcat per l’evolució de la pandèmia del
COVID-19. Les pròpies característiques d’aquesta pandèmia, les seves causes i
conseqüències, reforcen la urgència de promoure una ciutadania crítica i activa, capaç de
connectar realitats locals i globals i de posar en marxa canvis en defensa dels drets humans
i la reducció de desigualtats.
En tots els casos, els projectes hauran encabir-se en alguna de les següents temàtiques i
treballar-les des d’una dimensió internacional i un enfocament d’educació per al
desenvolupament que tingui en compte les desigualtats i interdependències nord- sud globals
i els vincles local- global:
- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més
vulnerabilitzats.
- La construcció de pau i la prevenció de la violència.
- La lluita contra les desigualtats de gènere.
- La sostenibilitat econòmica i social dels models de producció i consum.
- Les migracions i el dret al refugi.
- L’emergència climàtica i sostenibilitat ambiental.
3.

Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment a les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin
per finalitat una de les quatre dimensions des que es pot treballar l’educació per a la ciutadania
global des de l’enfocament d’educació per al desenvolupament:
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• La sensibilització de la ciutadania. Primer estadi de coneixement i conscienciació crítica
sobre la realitat dels drets humans, la pau i el desenvolupament, per mitjà de la
informació i la identificació afectiva amb altres i amb un focus en les desigualtats nordsud globals.
• La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors. Procés a mig termini que
parteix d’una proposta pedagògica i s’adreça a un públic concret per ampliar la
comprensió i la visió crítica en relació amb les desigualtats nord-sud globals, les causes
i conseqüències d’aquestes desigualtats en termes de vulneració de drets i
desenvolupament humà i, finalment, les propostes de transformació.
• La generació de coneixement (recerca). Anàlisi en profunditat de temàtiques
relacionades amb les desigualtats nord - sud, la vulneració de drets humans i el
desenvolupament humà sostenible que facilitin propostes de transformació.
• La incidència política i mobilització socials. Transformació de les polítiques per a que
contribueixin de forma efectiva a la construcció de pau, la reducció de desigualtats nord
- sud i la materialització dels drets humans.
Amb independència de la dimensió de l’ECG i la temàtica de cada projecte, les propostes
incorporaran una anàlisi de la forma com integren i impulsen els objectius transversals
establert al Pla estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona:
1. La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i la
dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
2. La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els
mecanismes de governança multinivell.
3. El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
4. La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
5. La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
Es valorarà segons el criteri 2 de la Base 10, els projectes que contemplin actuacions
descentralitzades als municipis de la província de Barcelona i que treballin la
complementarietat i les sinèrgies amb les accions d’educació per al desenvolupament que
impulsen els ens locals.
En cap cas seran subvencionables propostes:
• Encaminades a recaptar fons.
• Encaminades a l’adopció o l’apadrinament
• Encaminades a la recollida o compra d’equips i subministraments i el seu posterior
transport o enviament a països del sud.
• De caràcter exclusivament lúdic i/o festiu.
4.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar activitats que tinguin una durada de 24 mesos i hauran d’iniciar-se en el primer
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trimestre de l’any 2021. Aquest termini podrà ser objecte d’ampliació de conformitat a la Base
22.
A l’efecte de determinar l’inici del període d’execució de les accions subvencionades, les
entitats sol·licitants hauran d’indicar-ho expressament en la sol·licitud.
5.

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

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i reuneixin
alguna de les següents condicions:
•

Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que
sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, i amb seu social a la
demarcació de Barcelona constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la
data de publicació d’aquesta convocatòria o, delegació permanent a la demarcació de
Barcelona establida de forma continuada amb una antiguitat mínima de tres anys previs
a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

•

Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus
eixos de treball l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb
seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de
Barcelona.

•

Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica
diferenciada, en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits
establerts als punts anteriors.

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 del sol·licitant per tal que, en el cas de
resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats
telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS.
6.

Documentació a aportar

Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent :
1) Formulari de sol·licitud de subvenció individual o agrupada segons el cas.
2) Memòria del projecte a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 1
del model normalitzat
La manca de presentació d’aquesta Memòria dins del termini de presentació de sol·licituds
establert a la Base 7, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.

Àrea de Presidència
Secretaria General

3) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex
2 i Annex 2 bis del model normalitzat.
4) Annex 3 del model normalitzat, que inclou els següents compromisos:
§ Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
§ 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 tipus d’ajuts públics
conforme a la LGS u altres lleis que així ho estableixin. Entre altres causes perquè han
exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de
gènere
§ Declaració responsable conforme l’activitat a executar no suposa el contacte habitual
amb menors i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents certificats 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.
§ Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
§ Declaració responsable indicant si l’entitat es tracta d’una delegació o no, i en cas de
ser-ho caldrà que manifesti els anys de presència continuada de la delegació als
municipis de la demarcació de Barcelona.
5) En el cas que la peticionaria sigui una agrupació d’entitats, s’ha de fer constar
expressament a la sol·licitud, mitjançant la presentació de l’Annex 4 del model normalitzat
que contindrà:
§ Els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació.
§ L’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascuna de les entitats, les quals tindran
la condició de beneficiàries.
§ S’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients
per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació.
§ Compromís de no dissoldre’s com a agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el
projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos als articles 39 i 65
de la LGS.
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Els membres de l'agrupació hauran de presentar també la documentació esmentada en
els punts 4, 6 i 7 d’aquesta base. Si executen un import inferior als 10.000 EUR, no caldrà
que en l’annex 3 del model normalitzat omplin la declaració de la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en compliment d’allò previst a
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
6) La darrera memòria d’activitats, que no podrà ser anterior al 2017.
7) Identificació de l’entitat beneficiària i identificació del /de la representant de l’entitat, d’acord
amb la declaració responsable de l’Annex 5 normalitzat.
Amb anterioritat, a la proposta de resolució de concessió de la subvenció es sol·licitarà a
les entitats que hagin resultat beneficiàries de la subvenció de conformitat a la proposta
de concessió de l’òrgan col·legiat previst a la Base 13 per tal que en el termini de quinze
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació presentin de la documentació que acrediti
la realitat de les dades contingudes en aquesta declaració tal com preveu l’article 23.4 de
la LGS, i que consistirà en:
a) Fotocòpia de l’escriptura de constitució o Estatuts en què han de constar les normes
que regulen l’activitat.
b) En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent Registre Oficial.
c) Fotocòpia del número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
d) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.
e) Fotocòpia dels poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària
de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
La documentació esmentada en les lletres anteriors no es requerirà en el cas que ja s’hagi
aportat en els 5 anys anteriors a comptar des de la finalització del procediment en el què
va ser presentada amb indicació de la convocatòria en què es va presentar, i així es faci
constar per escrit en l’Annex 5 del model normalitzat que des de la data de l’anterior
presentació no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la documentació
corresponent, tal com preveu l’article 21.2 de la OGS i l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en
endavant LPAC).
8) Altra documentació que l’entitat consideri adequada per acreditar els criteris de valoració
establerts, com per exemple un document del/s ajuntament/s o consell/s comarcal/s de la
província de Barcelona declarant el seu suport al projecte/activitat per l’interès que tingui
per al/s seu/s municipi/s. S’acreditarà mitjançant declaració per part de l’alcalde/essa,
president/a del consell comarcal, o regidor/a de l’equip de govern.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya i anirà degudament signada 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/requisitsTecnologics.asp#sistemes)
7.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
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El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de setembre de 2020 i
finalitzarà el 15 de setembre de 2020.
Hi haurà una convocatòria única.
Les entitats sol·licitants podran participar en un màxim de dos sol·licituds de subvenció a
aquesta convocatòria. En el cas de participar en dos sol·licituds com a mínim una d’elles haurà
de ser de forma agrupada, i si les dues sol·licituds es presenten de forma agrupada només
en una d’elles podrà constar la mateixa entitat com a representant o apoderat únic de
l’agrupació.
En cas d’incomplir l’establert en el paràgraf anterior, la sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.
D’acord amb el que estableix l’article 14.2) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria
haurà de tramitar-se a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona
(https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) 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/requisitsTecnologics.asp#sistemes) i que
anirà acompanyat de la documentació exigida a la Base 6.
El detall dels mitjans de firma admesos (actualment: certificat electrònic amb targeta, certificat
electrònic de software, idCAT mòbil i Cl@ve) s’especificaran a la fitxa descriptiva del tràmit.
Els models normalitzats dels annexos relacionats a la Base 6, podran trobar-se a
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 LPAC.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà de comunicar a l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, mitjançant correu electrònic adreçat a o.cooperacio@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.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la
informació que contenen, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no pot excedir de
deu dies hàbils, per a solucionar els defectes o omissions o per a ampliar la informació. El
termini ha de ser el mateix per a tots els sol·licitants, amb la indicació que si no respon en el
termini assenyalat s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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Els següents incompliments es consideraran no esmenables i comportaran la inadmissió de
la sol·licitud, prèvia resolució:
a) La manca de presentació de la memòria/projecte (annex 1 del model normalitzat).
b) El projecte/activitat que no s’ajusti a l’objecte i finalitat d’aquesta convocatòria previstos
en les Bases 2 i 3.
c) En cas que la subvenció sol·licitada per a aquesta convocatòria excedeixi el 80 % del
cost total del projecte, d’acord amb la Base 12.
d) L’incompliment de l'import individualitzat de les subvencions sol·licitades que ha de ser
entre els 25.000 EUR i els 60.000 EUR, d’acord amb la Base 12.
9.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i d’esmenes, tots els projectes
proposats per les entitats sol·licitants seran revisats a efecte de determinar la seva
admissibilitat tot tenint en compte els requisits establerts a les bases. Les sol·licituds admeses
seran objecte de valoració. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin
millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 50 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris:
CRITERI
Criteri 1. Capacitat de les parts
1.1. Experiència prèvia en educació per al desenvolupament
1.2. Experiència prèvia de treball a nivell municipal i a la demarcació de
Barcelona
1.3. Experiència prèvia de treball en xarxa i relació amb altres entitats de la
demarcació de Barcelona
Criteri 2. Pertinença
2.1. Tractament dels objectius, àmbits temàtics i objectius transversals de la
convocatòria i establiment de vincles entre l’àmbit local i el global.
2.2. Anàlisi i adequació a les característiques específiques del context en què
es realitza i la població a la qual s’adreça.
2.3. Grau de descentralització territorial de les accions proposades
2.4. Grau de coordinació i complementarietat amb polítiques i accions locals
d’educació per al desenvolupament.
Criteri 3. Metodologia

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
18
8
6
4
25
8
7
5
5
32
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3.1 Claredat i coherència de la matriu del projecte: Grau de concreció,
proporcionalitat i adequació al context descrit dels objectius, resultats i
activitats establerts al projecte.
3.2 Grau de detall i factibilitat del cronograma i del pla d'acció
3.3. Concreció i adequació dels mecanismes de seguiment i avaluació
proposats en relació amb els resultats i objectius previstos.
3.4 Incorporació d'elements d'aprenentatge o innovació respecte
experiències anteriors
3.5 Grau en què els destinataris de l'acció tenen una participació activa en el
desenvolupament de l’acció i es preveu la participació d'altres actors del
territori vinculats a la problemàtica que es treballa
3.6. Incorporació dels objectius transversals a la metodologia d’actuació.
Criteri 4. Viabilitat del projecte i sostenibilitat dels resultats.
4.1. Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses previstes, les
activitats proposades i els resultats esperats.
4.2. Concreció i claredat en l’estratègia comunicativa
4.3. Grau de sostenibilitat dels resultats obtinguts un cop finalitzi el projecte

8
6
5
3
5
5
25
15
5
5

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la
present convocatòria serà de SET-CENTS MIL (700.000) EUR i anirà a càrrec de les
aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:
• QUATRE-CENTS VINT MIL (420.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2021;
• DOS-CENTS DEU MIL (210.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2022 i,
• SETANTA MIL (70.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2023;
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10102/92400/45330.
12. Import individualitzat de les subvencions
El percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80 % del
cost total dels projectes. Tanmateix per a la determinació de l’import individualitzat de les
subvencions se seguirà el procediment següent:
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per
l’entitat sol·licitant en la sol·licitud i s’atorgarà com a màxim el 80 % del cost de l’acció.
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Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. Les
entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de l’educació per al desenvolupament
tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge inferior. D’altra banda, i
atenent la naturalesa de les actuacions, altres administracions com ara la Generalitat de
Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per aquestes subvencions percentatges
de finançament del 80 % del cost total.
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera
instància pel centre gestor, a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà, si s’escau,
al sol·licitant el requeriment previst a la Base 8 anterior amb la finalitat que en el termini de
deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació,
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles enlloc
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el rectifiqui
o l’esmena també sigui incorrecta, el centre gestor entendrà que renuncia a les despeses
esmentades i que, en conseqüència, el pressupost sol·licitat es redueix en l’import
corresponent a les despeses no elegibles.
El pressupost elegible tindrà la consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per
determinar les sol·licituds subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons
la puntuació obtinguda d’acord amb la Base 10 i es procedirà a atorgar el 100 % de l’import
elegible sol·licitat fins a l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de
les subvencions estarà entre els 25.000 EUR i els 60.000 EUR.
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol·licitat i que, en conseqüència, no hi haurà
diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació de la
sol·licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent.
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, tindran
prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels criteris de
valoració establerts a la Base 10 (Metodologia).
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau.
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 estarà format per les següents persones:
•
•
•

La Presidència de la Diputació de Barcelona, i en el cas que no pugui assistir serà
substituïda per la Diputada adjunta de Presidència i Delegada per a les Relacions
Internacionals;
El Director de Relacions Internacionals;
La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.
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Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte.
Qualsevol dels anteriors membres pot ser substituït tant per un membre electe com per
personal tècnic de la mateixa Àrea de Presidència sempre respectant els termes establerts
en l’art. 22.3 de l’OGS.
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, 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 sis mesos a comptar
des de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb
l’art. 25.4 de la LGS.
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB) 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 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
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la
publicació de l’acord al BOPB. En el cas que l’inici del termini d’execució no sigui el mateix
que l’indicat a la sol·licitud, caldrà que el beneficiari ho indiqui expressament en el moment
d’acceptar la subvenció.
16. Obligacions de les entitats beneficiàries
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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, a la realització de l’activitat i el compliment
de la finalitat que determina la concessió.
b] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
c] No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb la Diputació de Barcelona
d] Disposar dels libres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també tots els estats
comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió.
e] Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, així com també a
qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció
General de la Diputació de Barcelona i, si escau, a qualsevol altra comprovació que
puguin dur a terme els òrgans de control competents. En el transcurs de totes aquestes
actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la informació que els sigui
requerida, inclús la documentació de suport a l’auditoria, en relació amb la subvenció
concedida.
La detecció d'irregularitats greus o de falsedats en un informe que no haguessin estat
posades de manifest en l'informe d'auditoria podrà donar lloc a la revisió dels informes
anteriors, encara que en el seu moment s'haguessin donat com a vàlids a efectes de
justificació. En aquest cas, el cost de l'auditoria no serà despesa subvencionable.
f] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que
integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de Barcelona.
El beneficiari s’obliga a comunicar, amb caràcter previ i amb l’antelació suficient a la
Diputació de Barcelona, tots els canvis substancials que es produeixin en el projecte
subvencionat relatius a les desviacions entre partides del pressupost superiors al 15 %
del total de la subvenció, canvi dels membres de l’agrupació, canvis en l’import de la
subvenció, canvis en activitats, canvis en el termini d’execució, per tal de donar
compliment a l’establert a la Base 22.
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre es subvencioni un
màxim del 80 % del cost total de l’acció.
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g] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloenthi els documents electrònics i de suport a l’auditoria, 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.
h] 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
i] 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.
j) Obligació d’incloure en tots els productes un paràgraf que digui que, “El contingut
d’aquest (descripció del projecte) és responsabilitat exclusiva de (nom de l’entitat) i no
reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona”. El centre gestor té la
potestat d’excepcionar-ho en el cas que sigui documentació anterior a l’atorgament
d’aquesta subvenció o en altres circumstàncies que ho justifiquin.
k) Obligació de notificar a l’òrgan gestor de la subvenció les subvencions obtingudes o
demanades a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, rebudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, així com del
seu termini d’execució. Aquesta comunicació s’haurà de fer en els seguiments
trimestrals i ha de quedar reflectida a la justificació tant parcial com final.
l) Donar compliment als deures de transparència derivats de la Llei 10/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern quan es donin
els següents supòsits:
- Si perceben subvencions o ajuts econòmics de més de 100.000 € anuals
- Si almenys el 40 % de llurs ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajuts
públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €.
m] Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
al títol XII de la OGS.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta base i en la resta d’apartats de les
bases reguladores poden donar inici a l’expedient de revocació de la subvenció i, si escau, a
la corresponent sanció administrativa.
17. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets de
l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no
superi el límit de 50 % de l’import de la subvenció atorgada, sumant els preus de tots els
subcontractes, i de conformitat amb les limitacions establerta el punt 2 de la Base 19; caldrà
que a la sol·licitud de subvenció identifiquin quines subcontractacions tenen previstes i per
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quin pressupost orientatiu.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà en tres pagaments i prèvia la presentació
del compte justificatiu exigit a la Base 19, dins dels terminis establerts a continuació:
-

El primer pagament, d’un import del 60 % de la subvenció, es tramitarà una vegada la
Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada.

-

El segon pagament, del 30 %, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la
justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, que es justificarà tal com estableix
la Base 19.

-

El 10 % restant es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada comprovada la
justificació final de l’activitat subvencionada, es determinarà el pagament corresponent
a l’excés justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la
subvenció atorgada. Si la justificació presentada no acredita una despesa per valor
igual o superior als dos primers pagaments, l'entitat beneficiaria haurà de retornar els
imports pagats i no justificats. La justificació final s’haurà de presentar tal com
s’estableix a la Base 19, i com a molt tard en un termini màxim de 3 mesos des de la
finalització del termini d’execució de cada projecte.

Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
No s’autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquells beneficiaris que en el moment de
realitzar el pagament no hagin presentat dins del termini previst les justificacions relatives a
subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.
L’avançament es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. Les
entitats sense ànim de lucre, les universitats i centres de recerca que treballen el camp de
l’educació per al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet finançar la
totalitat de l’actuació.
19. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà de
presentar-se amb el termini de dotze mesos a comptar des del primer pagament previst a la
Base 18 i justificar el 70 % de la subvenció rebuda fins al moment (primer pagament del 60 %
del total de la subvenció) i un informe final que haurà de presentar-se en el termini de tres
mesos des de la finalització del període d’execució del projecte.
A més, el beneficiari presentarà trimestralment informes de seguiment sobre el grau
d’execució de les activitats del projecte subvencionat, mitjançant el model normalitzat que es
podrà trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
1.- Les justificacions parcial i final es presentaran pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats
que
es
podran
trobar
a
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http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament i revestiran la forma de 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, si
escau, les desviacions respecte el pressupost previst. La memòria ha d’incloure l’anàlisi
del compliment dels indicadors proposats així com totes les fonts de verificació
previstes.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb la relació classificada de les
despeses de l’activitat.
c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a
l’article 74.2 RLGS
2.- En la confecció de la memòria econòmica, així com a l’hora de preparar el pressupost
previst pel projecte, 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 del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per
a la mateixa finalitat.
b) El cofinançament a càrrec del beneficiari es podrà correspondre amb valoritzacions de
voluntariat que treballi per a l’entitat.
c) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
d) Despeses directes subvencionables:
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera indubitada
responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris,
fan possible la consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de
la subvenció, i es realitzen en el termini d’execució establert en aquestes bases.
Atès que les subvencions atorgades es justifiquen amb un compte justificatiu amb
informe d’auditor la despesa derivada de la contractació de l’informe d’auditoria es
considerarà despesa elegible.
La documentació acreditativa del cost de l’auditoria es justificarà amb la factura
corresponent. Aquesta factura podrà estar datada dins el termini de presentació de
l’informe final de justificació encara que aquesta data sigui posterior a la de la
finalització del termini d’execució.
Els costos d’avaluació i sistematització del projecte es consideren despeses directes i
podran ser imputades a la subvenció de la Diputació de Barcelona fins a un límit del
3 % del total de la subvenció.
En cap cas, el cost dels recursos humans així com dels béns o serveis subvencionats
no pot superar el valor de mercat d’aquests.
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Els tributs són despesa subvencionable quan l’entitat beneficiària de la subvenció els
abona de manera efectiva i, per tant, es consideren despesa subvencionable l’IVA,
l’IRPF en la part que el beneficiari no es pugui deduir.
e) Despeses no subvencionables són les despeses que es llisten a continuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes
Taxes municipals; escombraries, guals, etc.
Despeses de procediments judicials
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo
Material inventariable
Compres de terrenys o edificis
Construcció
Les obres de reparació simple
Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc.

f) Despeses directes subvencionables, però limitades percentualment
Seran subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, fins als límits
següents:
• Viatges, allotjament i dietes vinculades a la mobilitat del personal que treballa pels
beneficiaris del projecte i altres persones directament vinculades amb l’acció
subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució del projecte, fins al 30 %
de l’import de la subvenció atorgada.
g) Si per causes de la COVID-19, el beneficiari no pugues assolir totalment alguna de les
actuacions previstes, en aplicació del Decret 4573/2020, és finançaran aquelles
despeses realitzades i acreditades que estiguessin inicialment previstes en el
pressupost com a despeses subvencionables.
h) Els comprovants de les despeses hauran de respectar els extrems següents:
i. Les factures contindran les dades següents:
• Número de factura.
• Data d’expedició.
• Nom i cognoms o raó o denominació social de qui expedeix la factura.
• Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser la del
beneficiari i/o membres de l'agrupació.
• Número d’identificació fiscal de qui expedeix la factura.
• Descripció de les operacions i els seus imports.
Respecte de la descripció de les operacions, si no fos prou clara, s’acompanyarà
d’una nota explicativa a l’efecte.
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO,
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi
utilitzat i l’import resultant de la seva aplicació en EUROS. En cas d’impossibilitat
d’acreditar el tipus de canvi a través de documentació formalitzada, es tindrà en
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•
•
•
•

compte el tipus de canvi que estableix l’índex europeu Inforeuro
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.
Tipus impositius aplicats.
Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per
separat.
Data de realització de les operacions objecte de facturació.
Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada mitjançant
xec o transferència, el beneficiari haurà d’acreditar el pagament efectivament
realitzat (per exemple, mitjançant còpia de xecs o de les transferències
realitzades, extractes bancaris, etc.).

No tindran la consideració de documents justificatius les factures "pro forma" o
provisionals.
ii. Respecte als pagaments:
El pagament en metàl·lic o en xec al portador serà excepcional i restrictiu i no podrà
superar els imports establerts a la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la
normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
L’article 7 de l’esmentada llei prohibeix el pagament en efectiu d’un import igual o
superior als 2.500 EUR quan alguna de les parts intervinents actua en qualitat
d’empresari o professional.
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes les
operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar l’entrega de béns o la
prestació de serveis.
S’entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a l’article
34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del
finançament del terrorisme:
- El paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera;
- Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda;
- Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser utilitzats com
a mitjà de pagament al portador.
En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un rebut
signat pel destinatari dels diners amb identificació del seu nom i número de
document d’identitat, així com el concepte detallat de la prestació realitzada.
Si l’òrgan concedent de la subvenció no considera prou provada la justificació del
pagament, aquest podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri
oportuna amb l’objectiu que el mateix consti justificat de manera correcta.
iii. Altres documents de valor probatori equivalent:
• Número, i en el seu cas, sèrie.
• Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, raó o denominació social de qui
l’expedeix.
• Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs”.

Àrea de Presidència
Secretaria General

•

Import total.

iv. Documentació específica:
• Recursos Humans:
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions
al personal al servei de l’entitat beneficiària i/o membres de l’agrupació (incloses
les quotes a la Seguretat Social o organisme nacional equivalent), ja siguin
personal laboral o eventual, sempre que siguin proporcionals a la dedicació
assignada a l’activitat subvencionada i estiguin vinculades a aquesta.
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.
Serà necessari aportar els documents acreditatius del pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, així com els acreditatius de les altres
retencions realitzades.
•

Viatges i estades:
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses
hauran de ser expressament contemplats en la justificació.
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les
persones que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de
les persones que han precisat la contractació d’allotjament.
S’haurà d’omplir en l’apartat específic del model normalitzat previst a l’efecte per
justificar aquestes despeses, i on es vinculen les despeses de viatges i estades
per cadascuna de les activitats executades.
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista.
Les despeses d’allotjament i dietes no podran sobrepassar les quanties màximes
corresponents als barems de dietes per allotjament, manutenció o dieta sencera
que consten a l’annex III del RD 462/2002 o en les seves actualitzacions, per a
les dietes a l’estranger, i a les del Grup 2 de l’annex II del mateix text legal, per
a les dietes generades en territori nacional.
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui superior
als barems establerts en el RD 462/2002, ho haurà de posar en coneixement del
centre gestor, amb anterioritat a comprometre la despesa, a fi que aquest pugui
fer la valoració oportuna.
Les dietes s’aplicaran al personal laboral del beneficiari i/o dels membres de
l’agrupació i es podran justificar mitjançant la liquidació corresponent. Les
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despeses per manutenció de persones externes es justificarà mitjançant
documents probatoris de despesa i pagaments.
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables seran
els establerts en l’Ordre EHA/3770/2005, o altra que la substitueixi, i el
quilometratge es justificarà amb la liquidació corresponent. En el cas que en lloc
d’utilitzar el vehicle propi es llogui el vehicle seran elegible el cost del lloguer del
vehicle, així com el de la benzina utilitzada, sempre que estiguin vinculats de
manera directa e inequívoca a l’activitat subvencionada.
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de
constar el motiu de la seva utilització
• Subcontractació i externalització de serveis:
La concertació de serveis amb terceres persones haurà de complir amb les
limitacions establertes per l’article 29.7 de la LGS, que indica la impossibilitat del
beneficiari de concertar serveis amb:
- Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de
la LGS.
- Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització
de l’activitat objecte de contractació.
- Intermediaris o assessors en els que els pagaments es defineixin com un
percentatge del cost total de l’operació, a menys que dit pagament estigui
justificat amb referència al valor de mercat del treball realitzat o els serveis
prestats.
- Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, interpretat de conformitat
amb l’article 68.2 del RLGS. Aquestes limitacions fa referència a la
impossibilitat del beneficiari (inclosos els membres de l’agrupació sense
personalitat jurídica quan s’escaigui) de concertar serveis amb persones
vinculades amb el beneficiari (socis, familiars, assalariats, administradors,
representants legals, etc). En aquest cas, la Diputació de Barcelona podrà
autoritzar excepcionalment la concertació dels serveis, si el beneficiari ho
comunica prèviament, de manera raonada, i sempre que l’import
subvencionable no excedeix del cost incorregut per l’entitat vinculada.
L’acreditació del cost es realitzarà en la justificació amb una memòria
econòmica simplificada i l’auditor del beneficiari haurà d’auditar les despeses
executes pel subcontractista; per tant aquest últim haurà de remetre els
justificants de despesa al beneficiari per a que l’auditor pugui pronunciar-se
sobre les mateixes. A més el beneficiari haurà de justificar l’impossibilitat
d’acudir a la contractació d’altres professionals o empreses disponibles en el
mercat.
- Persones o entitats sol·licitants de subvenció en aquesta convocatòria, que
no hagin obtingut subvenció per no reunir els requisits o no obtenir la valoració
mínima suficient.
S’aplicaran per analogia les limitacions previstes anteriorment per la
subcontractació a l’externalització de serveis excepte la de l’art. 29. 7 lletra e) de
la LGS.
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En general, quan per a l’execució de les accions subvencionades les entitats
haguessin de recórrer a la contractació, s’haurà d’adjudicar el contracte a l’oferta
econòmica que presenti la millor relació entre qualitat i preu, en compliment dels
principis de transparència, igualtat de tracte als possibles contractistes i
procurant que no existeixi conflicte d’interessos. Si la despesa derivada de
contractar subministres o prestacions de serveis supera l’import previst per al
contracte menor, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el
lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el
mercat un nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció
entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, s’ha de fer de
conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament
en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmicament més
avantatjosa.
En la contractació a professionals que impliqui retencions d’IRPF, el beneficiari
haurà d’acreditar el pagament de l’esmentat impost. L’IVA serà subvencionable
quan el beneficiari no pugui repercutir-lo.
• Les valoritzacions del treball voluntaris com a part de la cofinanciació
El cofinançament a càrrec del beneficiari es podrà correspondre amb
valoritzacions del treball de voluntari, sempre que el beneficiari estigui inscrit en
el Registre de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya i s’hagi formalitzat
per escrit el full de compromís o acord d’incorporació del voluntari amb els termes
que fixe la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l'associacionisme o la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, en el qual
constin explícitament les responsabilitats (deures i drets) de cada part implicada,
destacant el paper que aquest voluntariat assumirà en el projecte subvencionat,
així com el nom, cognoms i DNI de la persona voluntària.
S'admetran com a cofinançament la valorització de les hores de treball
realitzades de forma voluntària i gratuïta en el projecte subvencionat, així com
les despeses derivades del treball voluntari com ara les pòlisses d'assegurança
per malaltia i de responsabilitat civil subscrites a favor del personal voluntari que
participi en el projecte subvencionat en la part proporcional al temps dedicat.
Les valoritzacions s'acreditaran amb certificació de la persona representant legal
que les valoritzarà d’acord amb el model normalitzat, en qualsevol cas
l’import/hora no podrà superar l’import/hora de qualsevol recurs humà imputat al
projecte. Així mateix, s’haurà d’acompanyar la declaració signada pel voluntari
en la que s’indiqui el nombre d’hores dedicades al projecte.
• Les despeses indirectes que el beneficiari repercuteixi a la Diputació de
Barcelona en la justificació de la present subvenció no podran superar el 15 %
de les despeses directes justificades de la subvenció atorgada.
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S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament
regular tant de l’entitat com de les seves contraparts.
La tipologia dels projectes subvencionats en aquesta convocatòria comporta
despeses de funcionament importants que motiven aquest percentatge. Es tracta
d’actuacions molt especialitzades per temàtica (dinàmiques globals, agendes
internacionals de desenvolupament, vincles entre realitats locals i realitats a
altres països) i col·lectius (públic infantil i juvenil en molts casos) que fan que les
entitats que les duguin a terme hagin de comptar amb una important solidesa i
professionalització amb unes despeses de funcionament importants.
Es consideraran despeses indirectes, excepte que es justifiqui que estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement
i estrictament necessàries per a la seva execució que llavors es consideraran
directes, les següents:
•
•
•
•
•
•

Despeses de gestoria
Lloguers
Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc.
Despeses de telefonia, internet, fax
Assegurances
Serveis de neteja, seguretat, etc.

3.- L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, i presentarà un informe amb el model i contingut següent:
“MODEL D’INFORME DE REVISIÓ DE COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
1. Als efectes previstos a l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, hem
[he] estat designats per [... el beneficiari de la subvenció...] a l’objecte de revisar el compte
justificatiu de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona mitjançant [ ... indicació
de la Resolució o acte en el que s’hagi acordat la concessió...] a [... identificació del/de la
beneficiari/ària de la subvenció...], per import de [...] i destinada a [... breu descripció de
l’activitat subvencionada...]
Una còpia del compte justificatiu del projecte, segellat per nosaltres [mi] a efectes
d’identificació, s’acompanya com a annex al present informe. La preparació i presentació
del compte justificatiu és responsabilitat de [... identificació del/de la beneficiari/ària de la
subvenció...] concretant-se la nostra [la meva] responsabilitat en la realització del treball
que es menciona a l’apartat 2 d’aquest informe.
2. El present treball s’ha realitzat seguint el disposat [...al Pacte [ ... ] a l’acord [...] de l’acte
d’atorgament de la subvenció...], concedida per la Diputació de Barcelona a [... ] així com
segons l’establert a les Normes d’Actuació aprovades pel Ministeri d’Economia i Hisenda
mitjançant Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, en la qual es fixen els procediments que
s’han d’aplicar i l’abast dels mateixos, i ha consistit en les comprovacions que de forma
resumida es comenten a continuació:
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a. Revisió de la memòria d’activitat realitzada per [ ... ]: l’auditor analitzarà el contingut
de la memòria d’activitat per a garantir la seva concordança amb la justificació
econòmica.
b. Revisió de la memòria econòmica elaborada per [ ... ]: l’auditor revisarà la totalitat
de les despeses realitzades per a la realització de les activitats, comprovant els
extrems indicats en el punt 2 de la Base 19.
iv. L’auditor també comprovarà:
•

Que les despeses s’han classificat correctament de conformitat amb el que el
beneficiari va establir en el pressupost presentat juntament amb la sol·licitud
de subvenció;

•

Que es dona la coherència necessària entre les despeses justificades i la
naturalesa de les activitats subvencionades i són despeses coherents amb el
valor de mercat.

•

Que la resta de fons de finançament de l’activitat subvencionada, una vegada
verificat l’import i la procedència, no suposen cap incompatibilitat ni un excés
de finançament.

Donat que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la natura d’auditoria de comptes ni
es troba sotmès a la Llei 19/1988, d’auditoria de comptes, no expressem [expresso] una
opinió d’auditoria en els termes previstos a la citada normativa.
3. El/La beneficiari/ària ha posat a la nostra [meva] disposició tota la informació que li ha sigut
requerida per la realització del nostre treball amb l’abast establert al paràgraf anterior.
4. Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem [he] observat fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les
condicions imposades a [...identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció ...] per la
percepció de la subvenció a què es refereix l’apartat 1 anterior.
En cas contrari, quan es detecten fets rellevants el paràgraf a incloure serà el següent:
Com a resultat del treball realitzat, a continuació els informem d’aquells fets o circumstàncies
que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions
imposades a [... identificació del beneficiari de la subvenció...] per la percepció de la subvenció
a que es refereix l’apartat 1 anterior:
Data:
Signatura de l’auditor”
20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un
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termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa, ja que són entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional.
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a la resolució de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
l’import, l’activitat, els resultats i objectius previstos, la seva distribució entre partides superiors
al 15 % del total de la subvenció, el termini d’execució, els membres que integren l’agrupació,
i altres obligacions, sempre que s’hagi produït una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers.
De conformitat amb el previst a la Base 16 lletra f) la distribució entre partides inferiors al 15 %
del total de la subvenció no caldrà autorització prèvia ja que s’entén que no s’ha produït una
alteració en les condicions que van determinar l’atorgament de la subvenció.
Així mateix, quan es consideri oportú, es pot concedir una pròrroga del termini de presentació
de les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud raonada del beneficiari. La pròrroga del termini
de justificació no podrà superar la meitat del termini inicialment previst i es sol·licitarà amb la
suficient antelació per poder tramitar-ne l’aprovació abans del seu venciment.
Els beneficiaris que realitzin una proposta motivada de modificació o pròrroga del termini de
justificació hauran d’adreçar la sol·licitud a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament
presentant-la a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. La proposta es considerarà
desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva
presentació, no s’ha dictat resolució expressa.
23. Protecció de dades personals
El beneficiari donarà compliment a les previsions a què obliga la legislació vigent en matèria
de protecció de dades.
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona tractarà les dades
facilitades per les persones/entitats que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la

Àrea de Presidència
Secretaria General

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la subvenció, amb codi de
convocatòria 202020205120011933 de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacional 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 la concessió d’aquesta subvenció al web del Sistema Nacional de publicitat de
Subvencions.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat
amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana
de
Protecció
de
Dades
(APDCAT)
a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació
vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla,
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que
l’identifiqui.
24. 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.
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, indicant l’import i el període
d’execució.
25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, 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 tractarse 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.
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26. 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 cdorporació a la seva web:
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
27. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció
a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
28. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament les persones físiques i jurídiques membres de les agrupacions
sense personalitat jurídica que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix
seran responsables en tot cas els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
30. Responsabilitat
La Diputació de Barcelona quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions impulsades per les entitats beneficiàries.
31. Règim jurídic supletori
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En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici,
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’article 6 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades
nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts públics
(publicat al BOE núm. 77 de 30 de març de 2019), així com l’apartat 4. 1 de la Resolució
de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
(publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel
qual es convoquen subvencions amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a
la Ciutadania Global any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres,
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals, de l’Àrea de Presidència.
Codi convocatòria: 202020205120011933
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es
pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
Primer. Beneficiaris:
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i reuneixin
alguna de les següents condicions:
•

Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que sigui
coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, i amb seu social a la demarcació de
Barcelona constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la data de publicació
d’aquesta convocatòria o, delegació permanent a la demarcació de Barcelona establida
de forma continuada amb una antiguitat mínima de tres anys previs a la data de publicació
d’aquesta convocatòria.

•

Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus
eixos de treball l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu
social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona.
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•

Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica diferenciada,
en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits establerts als punts
anteriors.

Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de
Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes que tinguin per objectiu la
promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG endavant) a la província de Barcelona,
que involucrin agents educatius d’aquests municipis i treballin la complementarietat i les
sinergies amb les accions que en aquest àmbit impulsen els ens local.
Són projectes educació per a la ciutadania global les propostes d’educació formal, no formal
o informal que impulsin processos de promoció d’una ciutadania conscient, crítica i
compromesa amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i
amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat.
Els projectes es desenvoluparan en un context marcat per l’evolució de la pandèmia del
COVID-19. Les pròpies característiques d’aquesta pandèmia, les seves causes i
conseqüències, reforcen la urgència de promoure una ciutadania crítica i activa, capaç de
connectar realitats locals i globals i de posar en marxa canvis en defensa dels drets humans
i la reducció de desigualtats.
En tots els casos, els projectes hauran encabir-se en alguna de les següents temàtiques i
treballar-les des d’una dimensió internacional i un enfocament d’educació per al
desenvolupament que tingui en compte les desigualtats i interdependències nord- sud globals
i els vincles local- global:
- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més
vulnerabilitzats.
- La construcció de pau i la prevenció de la violència.
- La lluita contra les desigualtats de gènere.
- La sostenibilitat econòmica i social dels models de producció i consum.
- Les migracions i el dret al refugi.
- L’emergència climàtica i sostenibilitat ambiental.
Tercer. Finalitat
Per tal de donar compliment a les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin
per finalitat una de les quatre dimensions des que es pot treballar l’educació per a la ciutadania
global des de l’enfocament d’educació per al desenvolupament:
• La sensibilització de la ciutadania. Primer estadi de coneixement i conscienciació crítica
sobre la realitat dels drets humans, la pau i el desenvolupament, per mitjà de la
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informació i la identificació afectiva amb altres i amb un focus en les desigualtats nordsud globals.
• La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors. Procés a mig termini que
parteix d’una proposta pedagògica i s’adreça a un públic concret per ampliar la
comprensió i la visió crítica en relació amb les desigualtats nord-sud globals, les causes
i conseqüències d’aquestes desigualtats en termes de vulneració de drets i
desenvolupament humà i, finalment, les propostes de transformació.
• La generació de coneixement (recerca). Anàlisi en profunditat de temàtiques
relacionades amb les desigualtats nord- sud, la vulneració de drets humans i el
desenvolupament humà sostenible que facilitin propostes de transformació.
• La incidència política i mobilització socials. Transformació de les polítiques per a que
contribueixin de forma efectiva a la construcció de pau, la reducció de desigualtats nordsud i la materialització dels drets humans.
Amb independència de la dimensió de l’ECG i la temàtica de cada projecte, les propostes
incorporaran una anàlisi de la forma com integren i impulsen els objectius transversals
establert al Pla estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona:
1. La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i la
dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
2. La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els
mecanismes de governança multinivell.
3. El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
4. La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
5. La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
Es valorarà segons el criteri 2 de la Base 10, els projectes que contemplin actuacions
descentralitzades als municipis de la província de Barcelona i que treballin la
complementarietat i les sinèrgies amb les accions d’educació per al desenvolupament que
impulsen els ens locals.
En cap cas seran subvencionables propostes:
• Encaminades a recaptar fons.
• Encaminades a l’adopció o l’apadrinament
• Encaminades a la recollida o compra d’equips i subministraments i el seu posterior
transport o enviament a països del sud.
• De caràcter exclusivament lúdic i/o festiu.
Quart. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Cinquè. Quantia.
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El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la
present convocatòria serà de SET-CENTS MIL (700.000) EUR.
L’import individualitzat de les subvencions estarà entre els 25.000 EUR i el 60.000 EUR i el
percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80 % del
cost total dels projectes subvencionats.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de setembre de 2020 i
finalitzarà el 15 de setembre de 2020.
Setè. Període d’execució.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar activitats que tinguin una durada de 24 mesos i hauran d’iniciar-se en el primer
trimestre de l’any 2021.
Vuitè. Justificació de les subvencions.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà de
presentar-se amb el termini de dotze mesos a comptar des del primer pagament previst a la
Base 18 i justificar el 70 % de la subvenció rebuda fins al moment (primer pagament del 60 %
del total de la subvenció) i un informe final que haurà de presentar-se en el termini de tres
mesos des de la finalització del període d’execució del projecte.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexos 1 i 2 respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 6 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel
qual es regulen la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les
subvencions i la resta d’ajuts públics (publicat al BOE núm. 77 de 30 de març de 2019),
així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), amb el
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana.
Quart.- APROVAR el model normalitzat de sol·licitud, així com els annexos exigits a la
Base 6, que s’adjunten com annex 3.
Cinquè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de SET-CENTS MIL (700.000) EUR, amb la distribució pressupostària per
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article
174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març:
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• QUATRE-CENTS VINT MIL (420.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’any 2021;
• DOS-CENTS DEU MIL (210.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2022; i
• SETANTA MIL (70.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2023
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10102/92400/45330
Sisè.- APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona.
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
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5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar,
inicialment, la revocació parcial, per import de 2.659,99 €, a l’entitat COMSOC
Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i 1.875,51 €, de la
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en
el marc de la convocatòria de subvencions aprovada per acord de la Junta de
Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de
la Direcció de Relacions Internacionals, fomenta activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona
sobre la cooperació al desenvolupament, el desenvolupament humà sostenible i els
drets humans.
En aquest sentit, es facilita la tasca dels ens locals de la demarcació de Barcelona per
informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats, sense ànim de
lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de Barcelona a través de la
configuració d’un catàleg amb la selecció i agrupació d’activitats diverses d’educació per
al desenvolupament, proposades per entitats sense ànim de lucre, i posar-lo a disposició
dels ens locals de la demarcació de Barcelona.
En data 8 de juny de 2017 va ser aprovada, per acord de la Junta de Govern de la
corporació (AJG 255/17), la convocatòria que incorpora les bases específiques per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017.
En data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
la convocatòria 201720175120009143.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 201720175120009143 d’“Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament” 2017, l’acció “Cooperem o competim?” de l’entitat COMSOC
Comunicació social va rebre una subvenció per import de SIS MIL CINC-CENTS
QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (6.515,44 €) i l’acció “Tallers
de contes radiofònics pels Drets Humans” de la mateixa entitat va rebre una subvenció
per import de CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (5.440 €).
De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de
les subvencions atorgades en el marc d’aquesta convocatòria estava comprès entre l’1
d’octubre 2017 i el 31 d’octubre de 2018.
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De conformitat amb el punt 17 de les Bases d’aquesta convocatòria, el primer pagament
corresponent al 50 % de la subvenció atorgada es tramitaria per avançat un cop la
Diputació de Barcelona rebés l’acceptació expressa de la subvenció per part del
beneficiari i el compromís d’almenys una quarta part dels municipis on es realitzaria
l’acció subvencionada. En conseqüència, en data 27 de desembre de 2017 es va
realitzar el primer pagament a l’entitat COMSOC Comunicació social per l’acció
“Cooperem o competim?” per import de TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (3.257,72 €) (número op. Comptable
1704053708) i en data 27 de desembre de 2017 es va realitzar el primer pagament a la
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans” per import
de DOS MIL SET-CENTS VINT EUROS (2.720 €) (número op. Comptable 1704053760).
El pagament del 50 % restant es tramitaria, previ lliurament del compte justificatiu
simplificat, que s’havia de presentar abans del 31 de desembre de 2018.
Aquests pagaments es van imputar el primer pagament al pressupost de despeses de
l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona i el segon pagament al pressupost de
despeses de l’exercici de 2018 d’aquesta corporació.
Aquest mateix punt 17 de les Bases establia que, en cas que les entitats beneficiàries
no portessin a terme l’execució de la totalitat de les accions proposades a la sol·licitud,
l’import total de la subvenció atorgada s’ajustaria en funció del nombre d’accions
efectivament realitzades, sobre la base de l’import subvencionat per acció. I la Base 19.1
disposava que, en el cas que els documents presentats com a justificació fossin
incorrectes o incomplets, es comunicaria a l’interessat la necessitat d’esmenar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar
de l’endemà que fos notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procediria a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la consegüent
obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.
En data 16 de juliol de 2020 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament emet informa
indicant que en dues de les subvencions atorgades en la convocatòria
201720175120009143 l’import final correctament justificat ha estat inferior a l’import
atorgat, motiu pel qual es proposa la revocació parcial de les següents dues subvencions
en l’import i pels motius que s’assenyalen a continuació:
- Que l’entitat COMSOC Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?”
en data 31 de desembre 2018 presenta per registre la justificació de la subvenció,
i un cop efectuats els requeriments pertinents per part del centre gestor, l’entitat
presenta la documentació final d’esmena en data 23 de juny de 2020, i que
revisada tota la justificació aquest centre gestor, conclou que l’import correctament
justificat és de 3.855,45 €, i proposa revocar parcialment 2.659,99 €,
corresponents a despeses justificades que es consideren no elegibles, pels
següents motius:
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• Les despeses de la 1 a la 5, que tenen com a creditor el Sr. Damià Caro,
president de l’entitat, no són elegibles, d’acord amb el que estableixen l’article
29.7 d) de la Llei general de subvencions i l’article 68.2 c) del Reglament de la
Llei general de subvencions, i atenent que COMSOC Comunicació Social no
ha demanat cap autorització prèvia a la Diputació de Barcelona. Aquestes
despeses ascendeixen a un import de 2.604,80 €.
• La factura 26, que correspon a despeses de desplaçament per a la realització
dels tallers, és un import estimat de despeses de quilometratge i peatges (dels
quals no s’adjunta comprovant). L’entitat aporta el detall dels desplaçaments
però no els tiquets de peatge, que declara que estan inclosos en l’estimació.
Segons el detall de la despesa aportat, es realitzen 499 km. de desplaçaments:
- Sabadell- Cerdanyola- Sabadell: 21 km.
- Sabadell- Alella- Sabadell: 68 km.
- Sabadell- Ametlla del Vallès- Sabadell: 60 km.
- Sabadell- Vilanova i la Geltrú- Sabadell: 140 km.
- Sabadell- Òrrius- Sabadell: 80 km.
- Sabadell- La Garriga – Sabadell: 60 km.
- Sabadell- Cardedeu- Sabadell: 70 km.
Tenint en compte que el preu del quilometratge que estableix l’Ordre
EHA/3770/2005, d’1 de desembre, que revisa l’import de la indemnització per
ús de vehicle particular del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, és de 0,19 €
per kilòmetre, i que no es presenten comprovants de pagament de peatges,
l’import que correspondria per aquests desplaçaments en concepte de
quilometratge és de 94,81 €, enlloc de 150 €. D’acord amb això, de l’import total
de la factura (150 €) es consideren elegibles 94,81 €, i els 55,19 € restants es
consideren no elegibles.
- Que l’entitat COMSOC Comunicació social per l’acció “Tallers de contes
radiofònics pels Drets Humans” en data 31 de desembre 2018 presenta per
registre la justificació de la subvenció, i un cop efectuats els requeriments
pertinents per part del centre gestor, l’entitat presenta la documentació final
d’esmena en data 6 de juliol de 2020, i que revisada tota la justificació aquest
centre gestor, conclou que l’import correctament justificat és de 3.564,49 €, i
proposa revocar parcialment 1.875,51 €, corresponents a despeses justificades
que es consideren no elegibles, pels següents motius:
• Les despeses de la 1 a la 3, que tenen com a creditor el Sr. Damià Caro,
president de l’entitat, no són elegibles, d’acord amb el que estableixen l’article
29.7 d) de la Llei general de subvencions i l’article 68.2 c) del Reglament de la
Llei general de subvencions, i atenent que COMSOC no ha demanat cap
autorització prèvia a la Diputació de Barcelona. Aquestes despeses
ascendeixen a un import de 1.740,01 €.
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• La factura 23, que correspon a despeses de desplaçament per a la realització
dels tallers, és un import estimat de despeses de quilometratge i peatges (dels
quals no s’adjunta comprovant). L’entitat aporta el detall dels desplaçaments,
però no els tiquets de peatge, que declara que estan inclosos en l’estimació.
Segons el detall de la despesa aportat, es realitzen 550km. de desplaçaments:
- BCN-St. Quirze del Vallès-BCN: 50 km.
- BCN- Esplugues-BCN: 20 km.
- BCN-St. Boi-BCN: 40 km.
- BCN- Prats de Lluçanès –BCN: 220 km.
- BCN- St. Quirze de Besora-BCN: 220 km.
Tenint en compte que el preu del quilometratge que estableix l’Ordre
EHA/3770/2005, d’1 de desembre, que revisa l’import de la indemnització per
ús de vehicle particular del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, és de 0,19 €
per kilòmetre, i que no es presenten comprovants de pagament de peatges,
l’import que correspondria per aquests desplaçaments en concepte de
quilometratge seria de 104,50 €, enlloc de 240 €. D’acord amb això, de l’import
total de la factura (240 €) es consideren elegibles 104,50 €, i els 135,50 €
restants es consideren no elegibles.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte es
proposa revocar inicialment la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU
EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (2.659,99 €) a l’entitat COMSOC
Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i MIL VUIT-CENTS SETANTACINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.875,51 €) de la mateixa entitat per
l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”; accions subvencionades en
el marc de la convocatòria 201720175120009143, mitjançant acord 586/17 de la Junta
de Govern d’aquesta corporació de data 9 de novembre de 2017.
Atenent que el segon i l’últim pagament d’aquestes subvencions estava contemplat com
a operació comptable al pressupost de l’any 2018, i que les operacions comptables
d’anys anteriors al 2019 no han passat com a romanents aquest any 2020, quan s’aprovi
la revocació definitiva d’aquest acte es tramitarà el corresponent reconeixement de
crèdit amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost
corporatiu per l’any 2020 per l’import pendent de pagament.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS) i en bases específiques de la convocatòria 201720175120009143 per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim
de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017 aprovades
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mitjançant acord 255/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de
juny de 2017, i publicades al BOPB de data 22 de juny de 2017.
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions
públiques.
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB
de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer . APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de DOS MIL SISCENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (2.659,99 €) a
l’entitat COMSOC Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i MIL VUITCENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.875,51 €) a la
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en el marc
de la convocatòria de subvencions 201720175120009143 aprovades mitjançant acord
de la Junta de Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017, de conformitat amb
l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 16 de juliol de 2020.
Segon. CONCEDIR a l’entitat COMSOC Comunicació social un termini d’audiència de
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que
presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes.
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar
la revocació definitiva.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a COMSOC Comunicació social.”
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6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el
crèdit derivat de la despesa per import de 3.600 €, a favor de l’entitat NOVACT per
l’acció “Quotidianitats i vulneració de drets als murs d'Europa i Espanya”, en el
marc de la convocatòria de subvencions aprovada per acord de la Junta de
Govern 586/17 de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de
la Direcció de Relacions Internacionals, fomenta activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona
sobre la cooperació al desenvolupament, el desenvolupament humà sostenible i els
drets humans.
En aquest sentit, es facilita la tasca dels ens locals de la demarcació de Barcelona per
informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats, sense ànim de
lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de Barcelona a través de la
configuració d’un catàleg amb la selecció i agrupació d’activitats diverses d’educació per
al desenvolupament, proposades per entitats sense ànim de lucre, i posar-lo a disposició
dels ens locals de la demarcació de Barcelona.
En data 8 de juny de 2017 va ser aprovada, per acord de la Junta de Govern de la
corporació (AJG 255/17), la convocatòria que incorpora les bases específiques per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017.
En data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
la convocatòria 201720175120009143.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 201720175120009143 de “Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament” 2017, l’acció “Quotidianitats i vulneració de drets als murs d'Europa i
Espanya” de l’entitat NOVACT va rebre una subvenció per import de DOTZE MIL
EUROS (12.000,00 €).
De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de
les subvencions atorgades en el marc d’aquesta convocatòria estava comprès entre l’1
d’octubre 2017 i el 31 d’octubre de 2018.
De conformitat amb el punt 17 de les Bases d’aquesta convocatòria, el primer pagament
corresponent al 50 % de la subvenció atorgada es tramitaria per avançat un cop la
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Diputació de Barcelona rebés l’acceptació expressa de la subvenció per part del
beneficiari i el compromís d’almenys una quarta part dels municipis on es realitzaria
l’acció subvencionada. En conseqüència, en data 12 de juliol de 2018 es va realitzar el
primer pagament a l’entitat NOVACT per import de SIS MIL EUROS (6.000 €) (número
op. Comptable 1804023178). El pagament del 50 % restant es tramitaria, previ lliurament
del compte justificatiu simplificat, que s’havia de presentar abans del 31 de desembre
de 2018.
Aquest pagament es va imputar el primer pagament al pressupost de despeses de
l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona i el segon pagament al pressupost de
despeses de l’exercici de 2018 d’aquesta corporació.
En data 21 de novembre de 2018, mitjançant Decret 12506/18, es va aprovar la pròrroga
del període d’execució d’aquesta acció fins al 31 de desembre de 2018, establint com
al nou període de justificació de l’1 de gener de 2019 al 28 de febrer de 2019.
De conformitat, a l’informe de data 16 de juliol de 2020 elaborat per l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament, l’entitat NOVACT en data 28 de febrer 2019 va
presentar per registre la justificació de la subvenció, i un cop efectuats els requeriments
pertinents per part del centre gestor, l’entitat va presentar la documentació final
d’esmena en data 27 de maig 2020.
Entre la documentació presentada en la documentació final, en data 28 de febrer de
2020, l’entitat va presentar renuncia expressa per import de 2.400 €, ja que no va
executar totes les accions previstes i motiva la renúncia, argumentant que va realitzar
les gestions per a executar les 5 accions plantejades però que, finalment, només va ser
possible realitzar-ne un total de 4. Per tant, l’import de la subvenció queda finament en
9.600 €.
Revisada tota la justificació per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament aquesta
informe favorablement el pagament del saldo pendent per un import de 3.600 €,
corresponent a la diferència entre l’import correctament justificat, 9.600 €, menys l’import
del pagament avançat de 6.000 €.
En l’esmentat informe també s’indica que atenent que el segon i l’últim pagament
d’aquesta subvenció estava contemplat com a operació comptable al pressupost de
l’any 2018 i que les operacions comptables d’anys anteriors al 2019 no han passat com
a romanents al pressupost del 2020, i que per un criteri d’eficiència administrativa es
tramitaran totes les renúncies d’aquesta convocatòria en un únic acte conjunt, però que
això no obsta perquè es pugui reconèixer el crèdit de 3.600 € equivalent amb l’import
que queda pendent de pagar.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, i atès que l’import a pagar
és definitiu, ja que el beneficiari ja s’ha manifestat de manera expressa renunciant al
saldo restant, es proposa el reconeixement de crèdit de la despesa per import total de
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3.600 €, de la qual existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 2018
i 2019, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret (AJG
586/17), s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu per l’any 2020, per import de 3.600 € a
favor de l’entitat NOVACT.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist les bases específiques de la convocatòria 201720175120009143 per a l’atorgament
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre
“Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017 aprovades mitjançant acord
255/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017, i
publicades al BOPB de data 22 de juny de 2017.
Vist que en data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
la convocatòria 201720175120009143
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en
endavant RLGS).
Vist la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona de
l’any 2020, en relació amb l’article 5 de l'annex 4 de les Instruccions de Control Intern
de la Diputació de Barcelona 2020, referent el reconeixement de crèdit
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB
de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de TRES MIL SISCENTS EUROS (3.600 €) a favor de l’entitat NOVACT per l’acció Quotidianitats i
vulneració de drets als murs d'Europa i Espanya”, en el marc de la convocatòria de
subvencions 201720175120009143 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern
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586/17, de data 9 de novembre de 2017, i d’acord als arguments adduïts en la part
expositiva de la resolució.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR TRES MIL SIS-CENTS EUROS (3.600 €) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de
despeses de l’any 2020.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a NOVACT.”
Servei de Planificació i Avaluació
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla
d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i traslladar-lo al
proper Ple que es convoqui per al seu coneixement i efectes (Exp. núm.
2020/0011825).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona va constituir un nou plenari l’11 de juliol de 2019, fruit de
les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. La Presidenta de la Diputació de
Barcelona i el seu equip de govern van manifestar, de forma explícita i expressa en
el Ple de constitució de la nova corporació, la seva voluntat de concretar en un Pla
d’actuació de mandat les prioritats que es fixaven per aquests propers quatre anys
de govern.

2.

D’altra banda, també es va establir que l’impuls i la direcció del procés d’elaboració
del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 correspongués a la Presidència de la
Diputació de Barcelona amb el suport de la Coordinació General, a partir de la
proposta tècnica efectuada per la Coordinació d’Estratègia Corporativa i
Concertació Local, d’acord amb el Dictamen 95/19 aprovat pel Ple en sessió de
23 de juliol, d'aprovació de la Relació de llocs de treball del personal directiu
professional de la Diputació de Barcelona.

3.

La coordinació interna i metodològica que ha estat necessària per desenvolupar
adequadament l’elaboració del Pla d’actuació de mandat 2020-2023, que ha
comptat amb una àmplia participació tècnica i directiva per part del personal de la
Diputació de Barcelona, s’ha articulat a través de la Comissió de Coordinadors, com
a espai per a desenvolupar de forma transversal la planificació estratègica de les
polítiques públiques i definir criteris que informin els programes de caràcter general,
d’acord amb el Decret núm. 9912/19, de 16 de setembre de 2019 pel qual es crea
la Comissió de Coordinació i es determina el seu règim jurídic i dels criteris de
funcionament.
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4.

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 expressa el compromís institucional de la
Diputació de Barcelona amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per a un
Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana, pel que fa:
- A la seva vessant estratègica, que es concreta en la missió, la visió i els valors
institucionals, els objectius estratègics que es corresponen amb una relació
prioritzada dels objectius de desenvolupament sostenible, i diversos projectes
transformadors per promoure la sostenibilitat.
- I a la seva vessant operativa, que es desplega mitjançant el pressupost per
programes de la corporació, que comprèn diversos subprogrames
pressupostaris que també s’han alineat amb els objectius de desenvolupament
sostenible.
D’aquesta manera, integra una visió a mig i llarg termini que orientarà l’acció
estratègica de la Diputació d’acord amb les principals “agendes globals”, amb una
visió a curt termini que es plasmarà a la programació anual dels recursos de la
corporació i, per tant, permetrà respondre a les necessitats puntuals o
sobrevingudes que es vagin produint –com ha succeït, durant el propi procés
d’elaboració del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 amb la pandèmia global de la
COVID-19, conduint a una planificació de mandat adaptada a les noves
circumstàncies.

5.

D’acord amb el Pla d’actuació de mandat 2020-2023, la missió de la Diputació de
Barcelona s’orientarà a enfortir els governs locals de la demarcació de Barcelona
mitjançant diferents mecanismes de cooperació local, amb la finalitat que puguin
exercir les seves competències i prestar serveis de qualitat i per tal de contribuir a
una nova normalitat més inclusiva socialment, més respectuosa amb el medi
ambient i que impulsi la represa i la dinamització econòmica a tots els pobles i
ciutats.

6.

Pel que fa a la visió, la Diputació de Barcelona vol impulsar la sostenibilitat de la
xarxa de municipis i consells comarcals de la província, integrant els principis i els
objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per a un desenvolupament
sostenible i la Nova Agenda Urbana a les estratègies i les polítiques públiques de
la corporació, amb la finalitat de garantir els drets, la seguretat i les oportunitats dels
territoris i de la ciutadania ara i en el futur.

7.

Els valors institucionals que es volen promoure seran, en síntesi, els següents:
- Els valors del respecte del pluralisme polític del territori i els governs locals de la
província de Barcelona, la lleialtat institucional i el diàleg en la presa de decisions.
- Els valors de l’autonomia local i la corresponsabilitat entre nivells de govern, que
són imprescindibles per tal que els governs locals puguin desplegar les seves
capacitats institucionals i, en particular, abordar les conseqüències de la COVID19 per les comunitats locals des de la proximitat.
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- Els valors de l’eficàcia, la sostenibilitat i l’eficiència en les polítiques de
concertació local de la Diputació de Barcelona, per tal d’avançar cap a una nova
normalitat que sigui segura i sostenible per a tota la ciutadania de la demarcació
de Barcelona amb independència del seu municipi de residència.
- Els valors de la proximitat, l’equilibri territorial i la solidaritat intermunicipal per a
una acció de govern al servei de les persones i els territoris, garantint que ningú,
ni cap municipi ni cap territori, quedi enrere.
- Els valors de la integritat institucional, la professionalitat, la modernització i la
innovació, per avançar cap a una nova administració de la Diputació de
Barcelona adaptada als nous reptes de la nostra societat.
8.

Els objectius estratègics de la Diputació de Barcelona durant aquest mandat,
d’acord amb el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 responen a una relació
prioritzada dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, que
s’han localitzat per tal d’adaptar-los a la realitat dels governs locals de la província
de Barcelona. La utilització dels objectius de desenvolupament sostenible com a
marc de referència de les polítiques corporatives ha permès observar que la
Diputació realitza una contribució d’ampli espectre a l’Agenda 2030 (globalment, els
projectes transformadors i els subprogrames pressupostaris contribueixen a tots els
objectius, excepte l’objectiu 14 sobre vida submarina), però també permet elaborar
una relació prioritzada dels mateixos, mitjançant la qual es poden establir aquests
cinc objectius estratègics prioritaris:
- Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de
valor públic.
- Aconseguir que la xarxa de governs locals de la província de Barcelona sigui
inclusiva, segura i resilient, mitjançant el desplegament de la Nova Agenda
Urbana.
- Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, així com la
millora competencial del talent local i el treball digne.
- Reduir la desigualtat entre persones i territoris i afavorir la inclusió social a través
de polítiques de lluita contra les desigualtats.
- Reforçar les estratègies locals de salut pública i, en especial, aquelles que
s’adrecen als col·lectius més vulnerables, i promoure el benestar en totes les
edats.
A més d’aquesta relació d’objectius estratègics prioritaris, en el Pla d’actuació de
mandat 2020-2023 també hi té una elevada centralitat la sostenibilitat des d’una
perspectiva mediambiental. L’accent que posa l’Agenda 2030 a totes aquelles
qüestions lligades amb el medi ambient ha provocat que s’hagin distribuït entre
diversos objectius. Una lectura transversal i agregada d’aquests permet observar la
importància que té aquesta dimensió en l’acció corporativa de la Diputació, amb
l’adopció de mesures urgents per combatre el canvi climàtic, la protecció i promoció
dels ecosistemes i la biodiversitat de la demarcació; àmbit en el qual, per exemple,
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la gestió dels parcs naturals hi té un paper central, la promoció de les energies
verdes o la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament.
9.

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 també contempla, a nivell estratègic, dinou
projectes transformadors de mandat, que concreten l’aposta corporativa per un
desenvolupament sostenible. Els importants reptes que han d’abordar els governs
locals (el Pla d’actuació de mandat fa referència en particular a la necessitat
d’avançar cap a una visió coherent i integrada del desenvolupament a nivell
econòmic, social i mediambiental, a la “quarta revolució” tecnològica, a l’envelliment
de la nostra societat, a la seva diversitat, així com a l’equitat i la diversitat sexual i
de gènere) requereixen noves mirades a les polítiques públiques locals i la Diputació
de Barcelona vol ser un motor per a la innovació i el canvi en aquest àmbit.
D’aquesta manera, els dinou projectes transformadors es presenten ordenats a
partir del que s’anomenen les “4Ps” de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides: les
persones, la prosperitat, el planeta i les aliances (“partnerships”).

10. El marc estratègic del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 que es presenta de
forma sintètica en els punts precedents, es desenvolupa a través d’un marc operatiu
estructurat d’acord amb les nou Àrees corporatives. Per cada àrea es defineixen les
seves finalitats principals, les prioritats polítiques i programàtiques que orientaran la
seva acció, així com els subprogrames pressupostaris que hi estan vinculats. De la
mateixa manera que, per a l’elaboració del Pla d’actuació de mandat 2020-2023
s’ha agafat com a referència el pressupost corporatiu aprovat pel 2020, en futures
actualitzacions i millores que s’hi realitzin, s’aniran adoptant anualment els
subprogrames pressupostaris corresponents a l’any en curs. A continuació es
presenten les principals idees força que desenvoluparà cada Àrea corporativa:
- Àrea de Presidència: per un compromís renovat amb un nou impuls al
municipalisme.
- Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns: per un capital humà
altament tecnificat, amb talent, que innova i és eficient en la gestió corporativa.
- Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial: cap a un suport
organitzatiu, tecnològic i formatiu integral per als governs locals.
- Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals: infraestructures connectores del
territori, nova agenda urbana, desenvolupament rural i equilibri natural i
paisatgístic.
- Àrea d’Acció Climàtica: polítiques de sostenibilitat mitjançant aliances pel clima i
l’energia.
- Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç: el treball i
l’emprenedoria, el comerç i el turisme en el camí de la innovació.
- Àrea de Cultura: vertebrant el quart pilar del desenvolupament sostenible des de
la proximitat, mitjançant la xarxa de biblioteques i les polítiques culturals locals.
- Àrea d’Educació, Esports i Joventut: una inversió reductora de les desigualtats.
- Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar: polítiques per a la cohesió social
i la plena ciutadania en una societat diversa.
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11. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona es concep
com un pla de mandat obert i flexible, per facilitar la capacitat de resposta i
d’adaptació de la Diputació a les circumstàncies canviants que vivim. El seu disseny
contempla un sistema de seguiment i d’actualització periòdica per tal de facilitar el
rendiment de comptes de l’activitat de la Diputació davant dels grups polítics amb
representació al Ple i davant la ciutadania, així com la seva millora continuada i la
seva adaptació a noves necessitats i/o prioritats polítiques. A nivell tècnic, el
seguiment i actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 es durà a terme
per part del Servei de Planificació i Avaluació, adscrit a la Coordinació d’Estratègia
Corporativa i Concertació Local.
Fonaments de dret
1. D’acord amb les consideracions fetes en l’apartat anterior, no s’ha de considerar el
Pla d’actuació de mandat 2020-2023 com una de les competències que l’article 33.2
d de la Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les bases de règim local, atribueix al Ple de
la Diputació a l’esmentar que l’aprovació de Plans de caràcter provincial correspon a
aquest òrgan. Aquests plans són els que cita l’article 36.2 b) de la mateixa llei, en tant
que el Pla d’actuació de mandat és un instrument de planificació i de definició
d’objectius i d’orientació de caràcter polític.
2. Per tant, el Pla d’actuació de mandat correspon aprovar-lo a l’òrgan que identifica el
govern de la Diputació de Barcelona, és a dir, la Junta de Govern. En aquest sentit,
la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern l’adopció
de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els
serveis i els organismes dependents de la corporació, mitjançant el Decret núm.
8836/19, de data 17 juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de
la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions
ordinàries, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019 (apartat sisè I, 4.a).
3. Una vegada s’ha elaborat el Pla, es considera oportú aprovar el Pla i donar trasllat al
Ple per al seu coneixement.
En virtut de tot això, proposo a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, que
adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 20202023 que s’acompanya com a annex.
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Segon.- TRASLLADAR el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 20202023 al proper Ple de la Diputació de Barcelona que es convoqui, per al seu coneixement
i efectes.”
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) dona la paraula al diputat senyor Fornés
(ECG). Diu que el Grup En Comú Guanyem (ECG) és un dels Grups que ha fet
aportacions al Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona.
Assenyala que no és nou dir que la pandèmia ha paralitzat i endarrerit tot a nivell global,
però que cal tenir perspectiva i llegir la nova realitat correctament, sense equivocar-nos,
convertint aquesta crisi, que no se sap si ha començat o encara està per començar, però
que involucra tothom, en una oportunitat per fer canvis que abans de la crisi es podia
pensar que eren impossibles.
Afegeix que el seu Grup, en l’assumpció d’un compromís comunitari, ha volgut fer un
pas endavant i participar en la corresponsabilitat de decisions socioeconòmiques que
es prenen en totes les instàncies i, sobretot, en aquest PAM que afecta a totes.
Diu que és cert que amb les mesures que van presentar per al PAM poden dir que
comparteixen reptes i projectes de futur amb l’equip de Govern, tot i que hi ha temes
que van presentar i que no han estat incorporats en el document final i afegeix que els
agradaria que s’hi incorporessin en el futur més immediat, perquè es tracta de millorar
la governança en els ajuntaments i, en definitiva, dignificar una mica més la vida de les
persones.
Finalitza la seva intervenció dient que agraeix que s’hagin atès les seves demandes i
que algunes mesures de les que van proposar s’hagin incorporat al PAM.
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), agraeix al diputat sentor Fornés i al seu Grup
les aportacions que han fet en relació amb el PAM. Diu que el Govern volia fer el possible
per incorporar totes les propostes i totes les visions, però, com sempre, ha estat
impossible acollir el cent per cent de les aportacions. Diu, però, que considera que entre
tots s’ha fet una molt bona feina.
Finalment, agraeix a tots els Grups que han participat, les seves aportacions i al senyor
Fornés les seves paraules i la feina feta.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre
definitivament el procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de
concurrència competitiva, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020
(Exp. núm. 2019/0015078).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets

Àrea de Presidència
Secretaria General

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, el seu règim
jurídic i econòmic específic i la convocatòria per a la concessió de recursos (acord
núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener
de 2020).

2.

L’esmentat règim estableix en el seu article 5 dos procediments de concessió dels
ajuts econòmics: la concurrència competitiva, que és l’ordinari i en el qual la
concessió depèn de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts i
de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda; i la concessió directa amb concurrència.

3.

El termini de sol·licitud dels ajuts econòmics en concurrència competitiva va
finalitzar el 13 de febrer de 2020.

4.

La instrucció d’aquestes sol·licituds es va produir durant la situació d’emergència
sanitària provocada per la COVID-19. El 14 de març de 2020 mitjançant Reial decret
463/2020, el govern espanyol va declarar l’estat d’alarma i es van aprovar un seguit
de mesures per contenir l’expansió del virus, entre les que destaca els confinament
dels ciutadans en els seus domicilis i la suspensió dels terminis administratius, que
s’han anat modificant, ampliant i concretant en successives pròrrogues d’aquest
estat d’alarma, la darrera de les quals va ser la pròrroga acordada per Reial decret
555/20 de 5 de juny, que va establir que l’estat d’alarma restava vigent fins les 00:00
hores del dia 21 de juny.

5.

La suspensió dels terminis administratius establerta per Reial decret 463/2020
comptava amb diverses excepcions, entre elles, que el procediment fos
indispensable per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels
serveis, la qual resultava d’aplicació a la convocatòria que s’estava instruint en tant
el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals és un dels principals instruments a través
del qual la Diputació de Barcelona vehicula la seva cooperació i assistència als
municipis i resta d’ens locals de la província, i que contribueix a què aquests ens
puguin prestar serveis a la ciutadania i exercir les seves competències.

6.

Tanmateix es va fer necessari modificar el règim per permetre la resolució de les
concessions en dues fases, d’acord amb els articles 24 i 25 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions: una resolució provisional que disposaria
l’obertura d’un termini per a presentar l’acceptació expressa dels ajuts, amb la
intenció que els ens beneficiaris valoressin la viabilitat d’uns actuacions que es van
sol·licitar en un context molt diferent al produït posteriorment per la crisi sanitària; i
una resolució definitiva, transcorregut el termini d’acceptació expressa. Amb
aquesta resolució en dues fases es pretenia assegurar l’efectivitat dels ajuts,
garantir en la mesura del possible l’execució de les actuacions finançades i,
sobretot, evitar revocacions i reintegraments.
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7.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 maig de 2020
(acord núm. 211/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
29 de maig de 2020), va resoldre provisionalment el procediment de concessió
d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l'any 2020, prèvia modificació del règim del Catàleg en el sentit
especificat.

8.

D’aquesta manera, en l’apartat segon de la seva part dispositiva es va acordar
aprovar provisionalment les concessions d’ajuts i les desestimacions de les
sol·licituds per menor valoració i manca de recursos i per incompliment de requisits,
i acceptar els desistiments de sol·licituds. En l’apartat tercer de la seva part
dispositiva es va establir el règim aplicable a la resolució provisional i a la definitiva,
que a continuació es reprodueix:
1. S’habilita un període que inclou des de l’endemà de la publicació del present
dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 19 de juny de
2020 per tal que els ens beneficiaris dels ajuts aprovats provisionalment
presentin l’acceptació expressa de l’ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si
escau, sol·licitin el pagament avançat.
2. Transcorregut el termini anterior, el centre gestor ha de requerir la presentació
de les acceptacions pendents. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de deu
dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació per a presentar-la.
Transcorregut aquest segon termini sense que l’ens hagi presentat l’acceptació
ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha desistit tàcitament de
l’ajut.
3. Examinades les acceptacions presentades, es formularà la proposta de resolució
definitiva, la qual aprovarà la concessió definitiva dels ajuts, acceptarà els
desistiments expressos i tàcits, i regularitzarà comptablement la convocatòria i
les concessions definitives.
4. A partir de la resolució definitiva, els ajuts amb càrrec al capítol 4 del pressupost
de despeses de la Diputació de Barcelona s’han de pagar de manera anticipada
pel 100 per cent de la quantia acceptada, i quan l’ens hagi sol·licitat aquest
avançament. En cas de recursos d’execució pluriennal, s’ha de pagar de manera
anticipada el 100 per cent de l’import que es periodifiqui l’any 2020 quan es
produeixi l’acceptació i, pel que fa a la segona anualitat, s’ha de pagar de manera
anticipada el 100 per cent de l’import que es periodifiqui l’any 2021 quan es
produeixi la justificació mínima del 75 per cent de l’import de la primera anualitat,
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert.

9.

Havent transcorregut el termini de presentació de les acceptacions expresses i el
termini conferit de deu dies hàbils per a la presentació d’aquelles acceptacions
pendents i per a l’esmena dels defectes d’aquelles presentades, els centres gestors
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han emès informes, que s’incorporen a l’expedient, en què es fa constar l’estat de
cada ajut aprovat provisionalment. Aquells que han estat acceptats expressament
han d’esdevenir definitius, mentre que, respecte d’aquells que no han estat
acceptats expressament, s’ha d’acceptar el desistiment.
10. Com a resultat d’aquesta segona fase es fa una proposta definitiva de concessió
d’ajuts per un import total de 39.752.031,31 euros, amb una distribució pluriennal
de 32.450.322,93 euros l’any 2020 i de 7.301.708,38 l’any 2021.
11. En el marc d’aquesta resolució definitiva, també es procedeix a aprovar la reducció
de la quantia autoritzada inicialment com a conseqüència dels referits desistiments,
de l’existència de quanties no distribuïdes en fase d’instrucció i de la redistribució
de la quantia que correspon assignar a les aplicacions d’ens diferents
d’ajuntaments.
12. En un altre ordre de coses, es procedeix a rectificar dos errors materials detectats
en el dictamen que va aprovar la resolució provisional:
a) El primer, corregir l’error material detectat en la suma dels punts dels criteris de
valoració de diverses sol·licituds, sense que el referit error hagi afectat a la
distribució de la quantia de la convocatòria.
b) El segon, corregir l’error material detectat a l’annex 8 al dictamen de resolució
provisional del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de
concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any
2020 (AJG 211/20), que afecta les actuacions de l’Oficina Tècnica d’Estratègies
per al Desenvolupament Econòmic Local que s’executen en la modalitat de
col·laboració interadministrativa (en l’informe d’instrucció que va servir per
confeccionar aquest annex les entitats destinatàries i executores apareixien
desordenades respecte de l’import atorgar, i també faltava una actuació).
Fonaments de dret
L’apartat 3.5.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,
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, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els ajuts econòmics
del Catàleg de serveis.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RESOLDRE definitivament el procediment de concessió d’ajuts econòmics en
règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2020 i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts i les desestimacions de les
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sol·licituds per menor valoració i manca de recursos i per incompliment de requisits, i
acceptar les sol·licituds desistides, que s’inclouen en els annexos 1 a 8, que s’incorporen
al present dictamen i que es detallen en la taula següent:
Annex Contingut
Ajuts concedits definitivament amb execució entre l’1 de gener de 2020 i
el 31 de desembre de 2020. Justificació voluntària fins al 15 de novembre
1
de 2020 i justificació final entre el 2 de gener de 2021 i el 31 de març de
2021.
Ajuts concedits definitivament amb execució entre l’1 de gener de 2020 i
el 31 de desembre de 2021. Primera justificació voluntària fins al 15 de
2
novembre de 2020. Segona justificació voluntària, entre el 2 de gener de
2021 i el 15 de novembre de 2021. Justificació final entre el 2 de gener de
2022 i el 31 de març de 2022.
Ajuts concedits definitivament amb execució inicial entre l’1 d’octubre de
2019 i el 30 de setembre de 2020, i justificació fins al 15 de novembre de
3
2020. Amb motiu de la represa del còmput dels terminis derivats de la
suspensió de terminis administratius, execució entre l’1 d’octubre de 2019
i el 18 de desembre de 2020, i justificació fins al 2 de gener de 2021.
Ajuts concedits definitivament amb execució entre l’1 de gener de 2021 i
el 31 de desembre de 2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre
4
de 2021 i justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 31 de març de
2022.
5
Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos.
6
Sol·licituds desestimades per incompliment de requisits.
7
Sol·licituds desistides amb anterioritat a la resolució provisional.
8
Sol·licituds desistides amb posterioritat a la resolució provisional.
Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de trenta-cinc milions cent norantaset mil vuit-cents vuitanta-vuit euros i setanta-nou cèntims (35.197.888,79 euros), amb
una distribució pluriennal de 29.028.115,41 euros l’any 2020 i de 6.169.773,38 euros
l’any 2021, a càrrec de les aplicacions pressupostàries d’ajuntaments que s’indiquen en
aquest acord, i segons la distribució que consta en els annexos 1, 2, 3 i 4 del present
dictamen:
Aplicació pressupostària
G/10030/92200/46280
G/10030/92200/76280
G/10101/92061/46280
G/10102/92400/46280
G/11100/92050/46280
G/13002/92070/46280
G/13002/92070/46281
G/30101/24100/46280

Import 2020 (EUR)
101.850,00
50.000,00
157.332,76
965.729,51
50.000,00
423.056,16
61.506,96
1.407.331,16

Import 2021 (EUR)
27.254,01
208.986,40

65.698,80
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Aplicació pressupostària
G/30102/43900/46280
G/30103/43300/46280
G/30201/43201/46280
G/30201/43201/76280
G/30300/43100/46280
G/40101/33400/46280
G/40102/33220/46280
G/40102/33300/46280
G/40103/33410/46280
G/40200/33210/46280
G/50002/17200/46280
G/50100/45302/46280
G/50100/45302/76280
G/50300/15100/46280
G/50300/15100/76280
G/50400/17230/76280
G/50401/17231/76280
G/60103/23101/46280
G/60301/23110/46280
G/60303/23110/46280
G/60401/31100/46280
G/60402/49300/46280
G/70100/49100/46280
G/70100/49100/76280
G/80001/23200/46280
G/80100/32000/46280
G/80200/34100/46280
G/90100/17210/46280
G/90100/17220/46280
G/90100/17221/46280
Total

Import 2020 (EUR)
523.463,90
3.707.919,11
320.100,00
150.000,00
1.406.496,00
320.080,00
76.826,92
571.200,00
354.300,00
5.155,00
49.922,00
259.150,00
1.091.000,00
69.557,79
79.838,05
1.846.829,50
1.530.945,75
607.754,00
6.028.840,48
1.689.300,00
590.749,70
200.000,00
918.843,96
1.760.124,20
1.016.687,70
218.738,87
190.960,93
226.525,00
29.028.115,41

Import 2021 (EUR)
121.548,90
2.976.223,27

1.284.140,00
49.922,00
1.100.000,00
336.000,00

6.169.773,38

Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada pels acords de Junta de Govern
núm. 5/20 i núm. 154/20, en la quantia total de sis milions vint-i-cinc mil tres-cents vinti-tres euros i setanta-cinc cèntims (6.025.323,75 euros), de la qual 4.570.229,13 euros
a càrrec de l’exercici 2020 i 1.455.094,62 euros a càrrec de l’exercici 2021, segons el
detall que s’indica en el present acord, per a què el crèdit torni a estar com a disponible
i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que
corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari:
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Aplicació pressupostària Import op. "A/per bossa de vinculació
" 2020 (EUR)
G/10030/92200/46280
G/13002/92070/46280
G/13002/92070/46281
G/70100/49100/46280
G/30101/24100/46280
G/30102/43900/46280
G/30103/43300/46280
G/30201/43201/46280
G/30300/43100/46280
G/40101/33400/46280
G/40102/33220/46280
G/40102/33300/46280
G/40103/33410/46280
G/40200/33210/46280
G/80100/32000/46280
G/80100/32000/46280
G/80200/34100/46280
G/50100/45302/46280
G/50300/15100/46280
G/50300/15100/76280
G/50300/15100/76280
G/50400/17230/46280
G/50400/17230/76280
G/50401/17231/76280
G/90100/17210/46280
G/90100/17220/46280
G/90100/17221/46280
G/60103/23101/46280
G/60301/23110/46280
G/80001/23200/46280
G/60303/23110/46280
G/60401/31100/46280
G/60402/49300/46280
G/10101/92061/46280
G/10102/92400/46280

8.400,00
76.943,84
8.493,04
462.250,30
398.146,84
212.904,10
1.222.430,89
19.900,00
127.004,00
79.920,00
23.173,08
46.300,00
95.700,00
7.345,00
107.960,34
61.915,46
113.212,30
50.706,00
16.850,00
35.000,00
24.000,00
15.000,00
30.442,21
4.161,95
171.241,13
9.039,07
23.475,00
211.212,25
234.203,53
81.156,04
92.246,00
71.159,52
171.915,00
46.606,25
209.815,99
4.570.229,13

Núm. Op. "A/-"
2002900281
2002900308
2002900309
2002900373
2002900313
2002900306
2002900331/1
2002900346
2002900343
2002900323
2002900337
2002900338
2002900324
2002900369
2002900312
2002900289
2002900316
2002900315/1
2002900332
2002900319
2002900305
2002900371
2002900372
2002900370
2002900292
2002900290
2002900291
2002900322
2002900321
2002900357
2002900359
2002900318
2002900317
2002900335/1
2002900334/1

Import op.
"A/-" 2021
(EUR)

Núm. Op. "A/-"

25.801,20
78.451,10
1.031.376,73

2002900314
2002900307
2002900331/2

50.706,00

2002900315/2

2.745,99
266.013,60
1.455.094,62

2002900335/2
2002900334/2

Quart. APROVAR l’autorització de la despesa total de quatre milions cinc-cents
cinquanta-quatre mil cent quaranta-dos euros i cinquanta-dos cèntims (4.554.142,52
euros), amb una distribució pluriennal de 3.422.207,52 euros l’any 2020 i d’1.131.935,00
euros l’any 2021, com a conseqüència de la redistribució de la quantia que correspon
assignar a les aplicacions pressupostàries d’ens diferents d’ajuntaments, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries que s’indiquen en aquest acord, tot condicionant-ho a la
regularització comptable aprovada a l’acord anterior:
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Aplicació pressupostària
G/10101/92061/46580
G/10101/92061/46780
G/10102/92400/46580
G/13002/92070/46380
G/13002/92070/46580
G/13002/92070/46581
G/13002/92070/46780
G/13002/92070/46880
G/30101/24100/46380
G/30101/24100/46580
G/30101/24100/46780
G/30102/43900/46380
G/30102/43900/46580
G/30102/43900/46780
G/30103/43300/46380
G/30103/43300/46580
G/30103/43300/46780
G/30201/43201/46580
G/30300/43100/46580
G/30300/43100/46780
G/30300/43100/46880
G/40101/33400/46580
G/40101/33400/46780
G/40101/33400/46880
G/40102/33300/46580
G/40102/33300/46780
G/40103/33410/46580
G/40103/33410/46780
G/50300/15100/46580
G/50300/15100/76580
G/60103/23101/46380
G/60103/23101/46580
G/60103/23101/46780
G/60301/23110/46380
G/60301/23110/46580
G/60301/23110/46780
G/60303/23110/46380

Import 2020 (EUR)
11.306,25
12.000,00
23.552,00
10.769,42
30.141,42
8.234,98
2.616,00
4.594,00
63.558,68
261.957,68
72.630,48
10.080,00
135.634,60
67.189,50
299.999,70
394.942,12
501.728,93
1.500,00
33.000,00
35.399,00
4.799,00
21.490,00
18.500,00
2.250,00
14.100,00
25.000,00
4.000,00
4.500,00
14.850,00
35.000,00
44.310,31
56.074,00
49.740,00
36.762,29
162.729,23
30.013,98
5.724,00

Import 2021 (EUR)
2.745,99

3.490,92
18.989,16
3.321,12
62.204,60
16.246,50
299.999,70
286.981,72
437.955,29
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Aplicació pressupostària
G/60303/23110/46580
G/60303/23110/46780
G/60401/31100/46380
G/60401/31100/46580
G/60402/49300/46580
G/70100/49100/46580
G/80001/23200/46380
G/80001/23200/46580
G/80001/23200/46780
G/80100/32000/46380
G/80100/32000/46580
G/80100/32000/46780
G/80100/32000/46880
G/80200/34100/46383
G/80200/34100/46585
G/80200/34100/46586
G/80200/34100/46786
G/90100/17210/46580
G/90100/17210/46780
G/90100/17210/46880
G/90100/17220/46880
G/90100/17221/46380
G/90100/17221/46580
G/90100/17221/46780
Total

Import 2020 (EUR)
77.000,00
4.512,00
30.852,57
30.161,00
162.790,00
111.247,50
14.544,57
52.738,35
3.625,90
37.281,25
67.742,07
51.612,70
6.568,15
6.800,00
15.854,00
28.500,00
14.000,00
162.725,70
4.241,90
4.241,90
7.050,39
7.800,00
7.640,00
2.000,00
3.422.207,52

Import 2021 (EUR)

1.131.935,00

Cinquè. APROVAR la disposició de la despesa total de quatre milions cinc-cents
cinquanta-quatre mil cent quaranta-dos euros i cinquanta-dos cèntims (4.554.142,52
euros), amb una distribució pluriennal de 3.422.207,52 euros l’any 2020 i d’1.131.935,00
euros l’any 2021, com a conseqüència de la redistribució de la quantia que correspon
assignar a les aplicacions pressupostàries d’ens diferents d’ajuntaments, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries que s’indiquen en aquest acord, i segons la distribució que
consta en els annexos 1, 2, 3 i 4 del present dictamen; tot condicionant-ho a la
regularització comptable aprovada als acords anteriors:
Aplicació pressupostària
G/10101/92061/46580
G/10101/92061/46780
G/10102/92400/46580

Import 2020 (EUR)
11.306,25
12.000,00
23.552,00

Import 2021 (EUR)
2.745,99
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Aplicació pressupostària
G/13002/92070/46380
G/13002/92070/46580
G/13002/92070/46581
G/13002/92070/46780
G/13002/92070/46880
G/30101/24100/46380
G/30101/24100/46580
G/30101/24100/46780
G/30102/43900/46380
G/30102/43900/46580
G/30102/43900/46780
G/30103/43300/46380
G/30103/43300/46580
G/30103/43300/46780
G/30201/43201/46580
G/30300/43100/46580
G/30300/43100/46780
G/30300/43100/46880
G/40101/33400/46580
G/40101/33400/46780
G/40101/33400/46880
G/40102/33300/46580
G/40102/33300/46780
G/40103/33410/46580
G/40103/33410/46780
G/50300/15100/46580
G/50300/15100/76580
G/60103/23101/46380
G/60103/23101/46580
G/60103/23101/46780
G/60301/23110/46380
G/60301/23110/46580
G/60301/23110/46780
G/60303/23110/46380
G/60303/23110/46580
G/60303/23110/46780
G/60401/31100/46380
G/60401/31100/46580

Import 2020 (EUR)
10.769,42
30.141,42
8.234,98
2.616,00
4.594,00
63.558,68
261.957,68
72.630,48
10.080,00
135.634,60
67.189,50
299.999,70
394.942,12
501.728,93
1.500,00
33.000,00
35.399,00
4.799,00
21.490,00
18.500,00
2.250,00
14.100,00
25.000,00
4.000,00
4.500,00
14.850,00
35.000,00
44.310,31
56.074,00
49.740,00
36.762,29
162.729,23
30.013,98
5.724,00
77.000,00
4.512,00
30.852,57
30.161,00

Import 2021 (EUR)

3.490,92
18.989,16
3.321,12
62.204,60
16.246,50
299.999,70
286.981,72
437.955,29
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Aplicació pressupostària
G/60402/49300/46580
G/70100/49100/46580
G/80001/23200/46380
G/80001/23200/46580
G/80001/23200/46780
G/80100/32000/46380
G/80100/32000/46580
G/80100/32000/46780
G/80100/32000/46880
G/80200/34100/46383
G/80200/34100/46585
G/80200/34100/46586
G/80200/34100/46786
G/90100/17210/46580
G/90100/17210/46780
G/90100/17210/46880
G/90100/17220/46880
G/90100/17221/46380
G/90100/17221/46580
G/90100/17221/46780
Total

Import 2020 (EUR)
162.790,00
111.247,50
14.544,57
52.738,35
3.625,90
37.281,25
67.742,07
51.612,70
6.568,15
6.800,00
15.854,00
28.500,00
14.000,00
162.725,70
4.241,90
4.241,90
7.050,39
7.800,00
7.640,00
2.000,00
3.422.207,52

Import 2021 (EUR)

1.131.935,00

Sisè. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa disposada en l’acord segon del
present dictamen i de la despesa autoritzada i disposada en l’acord quart del present
dictamen, i condicionar-la a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2021 i a l’existència
de crèdit hàbil i suficient.
Setè. ACORDAR que en els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva amb
càrrec al capítol 4 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, s’ha de
pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’ajut als ens que ho hagin sol·licitat
juntament amb l’acceptació expressa. En cas de recursos d’execució pluriennal, s’ha de
pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’import que es periodifiqui l’any 2020 i,
pel que fa a la segona anualitat, s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent de
l’import que es periodifiqui l’any 2021 quan es produeixi la justificació mínima del 75 per
cent de l’import de la primera anualitat, sempre que el pressupost a càrrec del qual
s’imputi la despesa estigui obert.
Vuitè. CORREGIR l’error material detectat en la suma dels punts dels criteris de
valoració de diverses sol·licituds, sense que el referit error hagi afectat a la distribució
de la quantia de la convocatòria:
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Ens
destinatari

NIF ens

Ajuntament
P0800300F
d'Alella

Ajuntament
P0801000A
d'Artés

Ajuntament
P0804500G
de Cardedeu

Ajuntament
de
P0804800A
Casserres

Ajuntament
P0806600C
de Centelles

Ajuntament
P0807300I
de Cubelles

Ajuntament
P0808800G
de Gavà

Ajuntament
de les
P0811600F
Masies de
Voltregà

Ajuntament
de Premià P0817100A
de Mar

Recurs

Actuació

Accions
d'Educació
Accions
per al
d'educació per
Desenvolu- al desenvolupament
pament
(EpD)
Accions
ACCIONS
d'Educació
D'EDUCACIÓ
per al
PER AL
DesenvoluDESENVOLUpament
PAMENT
(EpD)
Accions
Setmana de la
d'Educació
Cooperació
per al
2020:
Desenvolucompromesos
pament
amb el món
(EpD)
Accions
d'Educació
per al
CASSERRES
Desenvolu- MIRA AL MÓN
pament
(EpD)
Accions
d'Educació
Educació pel
per al
DesenvoluDesenvolupament
pament
Centelles 2020
(EpD)
Accions
d'Educació
CUBELLES
per al
PER LA PAU
Desenvolu2020
pament
(EpD)
Accions
EDUCACIÓ
d'Educació
PER AL
per al
DESENVOLUDesenvoluPAMENT
pament
GAVAMON
(EpD)
Accions
d'Educació
Fomentem la
per al
cooperació i la
Desenvolupau
pament
(EpD)
Accions
d'Educació
"PAU I
per al
CONFLICTES
Desenvolu- AL MÓN DEL
pament
SEGLE XXI"
(EpD)

Import
concedit
total 2020
(EUR)

Codi
XGL

8.959,00

20/Y/
288366

94

93,50

41,00

45,00

7,50

1.560,00

20/Y/
288422

51

50,00

21,00

22,00

7,00

3.513,00

20/Y/
288369

70

69,50

30,00

32,00

7,50

3.510,00

20/Y/
288392

78

77,50

35,00

34,00

8,50

2.750,00

20/Y/
288391

69

68,50

25,00

36,00

7,50

2.928,00

20/Y/
288408

56

55,50

20,00

28,00

7,50

15.000,00

20/Y/
288404

72

71,50

35,00

29,00

7,50

5.100,00

20/Y/
288388

81

80,50

40,00

33,00

7,50

1.722,00

20/Y/
288409

51

50,50

20,00

23,00

7,50

Puntua- Puntua- Puntua- Puntua- Puntuació total ció total
ció
ció
ció
errònia corregida criteri 1 criteri 2 criteri 3
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Ens
destinatari

Ajuntament
de Sant Just
Desvern

Ajuntament
de Sant
Sadurní
d'Anoia

Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt

Ajuntament
de Santa
Perpètua de
Mogoda

Ajuntament
de Teià

Ajuntament
de
Vallromanes

Ajuntament
de Vilada

Ajuntament
dels Prats de
Rei

NIF ens

Recurs

Actuació

Accions
Festa de la Pau
d'Educació
/ Accions del
per al
P0821900H
Consell de
DesenvoluSolidaritat i
pament
Cooperació.
(EpD)
Activitats de
Accions
sensibilització
d'Educació
per la
per al
P0824000D
cooperació al
Desenvoludesenvolupapament
ment dels
(EpD)
països del Sud
Accions
d'Educació
per al
Caminem cap a
P0826400D
Desenvolup
la llum
ament
(EpD)
COMPROMES
Accions
OS AMB ELS
d'Educació
OBJECTIUS
per al
P0826000B
DE
DesenvoluDESENVOLUP
pament
AMENT
(EpD)
SOSTENIBLE
Accions
d'Educació
Conscienciem
per al
P0828100H
per al desenvoDesenvolulupament
pament
(EpD)
Accions
Segona edició
d'Educació
del grup jove
per al
P0829700D
d'educació per
Desenvolual desenvopament
lupament
(EpD)
Accions
Accions
d'Educació
d'Educació per
per al
P0830000F
al
DesenvoluDesenvolupapament
ment a Vilada
(EpD)
INSTAL·LACIÓ
SISTEMA
Seguretat
DETECCIÓ
als museus
D'INTRUSIÓ
P0816900E municipals i
AMB DOBLE
les seves
VIA
extensions
CONNEXIÓ
GRAU 3

Import
concedit
total 2020
(EUR)

Codi
XGL

5.200,00

20/Y/
288426

56

55,50

15,00

33,00

7,50

5.596,00

20/Y/
288383

81

80,50

35,00

38,00

7,50

1.950,00

20/Y/
288420

72

71,50

31,00

33,00

7,50

6.000,00

20/Y/
288377

57

56,50

16,00

33,00

7,50

4.600,00

20/Y/
288434

52

51,50

16,00

28,00

7,50

1.927,50

20/Y/
288390

67

66,50

20,00

39,00

7,50

3.920,00

20/Y/
288393

68

67,50

27,00

33,00

7,50

3.967,86

20/Y/
283795

40

50,00

40,00

0,00

10,00

Puntua- Puntua- Puntua- Puntua- Puntuació total ció total
ció
ció
ció
errònia corregida criteri 1 criteri 2 criteri 3
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Ens
destinatari

NIF ens

Recurs

Actuació

Import
concedit
total 2020
(EUR)

Codi
XGL

PROGRAMA
DE SENSIBILITZACIÓ
"PRIMAVERA
20/Y/
15.000,00
SOLIDÀRIA" I
288374
ACTIVITATS
EpD A LES
ESCOLES
Accions
OCTUBRE
d'Educació
SOLIDARI
Ajuntament
per al
2020 I ALTRES
20/Y/
P0810100H
14.015,00
d'Igualada
Desenvolu- ACCIONS DE
288405
pament
SENSIBI(EpD)
LITZACIÓ

Accions
d'Educació
Ajuntament
per al
d'Esplugues P0807600B
Desenvolude Llobregat
pament
(EpD)

Puntua- Puntua- Puntua- Puntua- Puntuació total ció total
ció
ció
ció
errònia corregida criteri 1 criteri 2 criteri 3

66

65,50

30,00

28,00

7,50

71

70,50

30,00

33,00

7,50

Novè. CORREGIR l’error material detectat a l’annex 8 al dictamen de resolució
provisional del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència
competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (AJG 211/20), que
afecta les actuacions de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament
Econòmic Local que s’executen en la modalitat de col·laboració interadministrativa, i
substituir les actuacions errònies per les que consten a l’annex 9 que s’incorpora al
present dictamen.
Desè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Dotzè. DECLARAR que 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; sense perjudici que s’habilitin altres mitjans de comunicació i
publicació complementaris.”
Documents vinculats
Llistat(894f0f8a849e799770fb)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:40

Llistat(1c16130806de296d8924)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:40
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Llistat(c1bc0931a1d407f6f54d)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:41

Llistat(be2d74e07664cf291848)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:42

Llistat(c86122dfb02fe9b3a1d1)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:42

Llistat(2ef25d73900c38c05878)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:43

Llistat(cc72d20d9cf80b5675e8)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:44

Llistat(76a2a68b8ab97dc64029)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:44

Llistat(760f03e4abb7adcd2ac1)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei
Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor

Data signatura
23/07/2020, 11:45

9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
règim del Programa d’ajuts per a emergències municipals (Exp. núm.
2020/0001571).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 30 de gener
de 2020, mitjançant acord núm. 29/20, el Programa d’ajuts a emergències
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municipals, per donar suport als municipis que hagin de fer front a despeses
extraordinàries derivades de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de
gener de 2020, i a conseqüència de les quals calgui reparar de manera urgent uns
danys que afecten l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees
naturals, la seguretat immediata de les persones i, en general, la normal prestació
de serveis. L’anunci d’aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 3 de febrer de 2020.
2.

El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la
COVID - 19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus.
Entre aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus
domicilis i la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser
prorrogat posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i
concretant d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol
com de la Generalitat de Catalunya.

3.

Per donar resposta a necessitats específiques sorgides durant la pandèmia,
mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3076/20, de
data 30 de març de 2020, es va aprovar la línia de suport municipal per atendre
persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la
COVID-19, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals. Aquesta
resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 1
d’abril de 2020.

4.

Posteriorment, mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 3619/20, de data 14 d’abril de 2020 es va tornar a modificar l’esmentat
programa, en el sentit d’incorporar els consells comarcals com a destinataris de la
nova línia 7 de suport i d’exonerar tots els destinataris de la línia 6 del requisit
d’efectuar la declaració de situació d’emergència com a tràmit previ a la sol·licitud.
Aquesta resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 16 d’abril de 2020.

5.

Durant aquest temps s’ha atès un gran nombre de consultes relatives al termini
màxim per a presentar sol·licituds d’ajuts a l’empara del programa. El règim, degut
a què va néixer amb vocació de donar resposta de manera indefinida a situacions
d’emergència de diversa índole, no estableix un termini màxim. No obstant, fixar-ne
un proporcionaria seguretat jurídica als ens sol·licitants a l’hora de realitzar el tràmit
i permetria a la Diputació de Barcelona planificar adequadament els recursos que
es requeriran per atendre les situacions, raó per la qual es creu oportú establir un
termini màxim de presentació de les sol·licituds, que es proposa sigui de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la data d’aprovació de la declaració de la situació
d’emergència de l’ens local per a les línies de suport núm. 1 a 6.
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6.

Pel que fa a la línia 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social
com a conseqüència de la COVID-19”, el règim del programa sí estableix un termini
de sol·licitud, que finalitza en tres mesos a partir de l’endemà de la data en què es
declari la desactivació de les fases d’emergència, d’alerta i/o de prealerta del Pla
d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc.

7.

En aquest sentit, tot i haver expirat la vigència de l’estat d’alarma, degut a què la
crisi sanitària subsisteix, la superació de la qual no ha estat oficialment declarada ni
en l’àmbit nacional, ni en l’internacional, es manté activada la fase d’emergència del
Pla d'actuació del PROCICAT. No obstant això, a conseqüència de les mesures
limitatives de contenció adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves
pròrrogues successives, es constata una evolució favorable de la contenció de la
pandèmia i de les cadenes de transmissió, raó per la qual es considera oportú
modificar aquest termini de sol·licitud, per evitar que de facto romangui obert de
manera indefinida. El termini que es proposa és el 31 de desembre de 2020, que
proporciona un horitzó temporal suficient per tal que els ens que hagin tingut
despeses les presentin. En tot cas, la línia de suport seria susceptible de reactivarse, si l’evolució de la pandèmia ho aconsellés.

8.

En aquesta proposta també influeix el fet que amb posterioritat a l’aprovació de
l’esmentada línia 7, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
28 de maig de 2020, va aprovar el Programa complementari “Cap municipi enrere”,
de suport integral als governs locals contra la COVID-19 (AJG núm. 210/20), que té
per objecte prestar cooperació i assistència econòmica als municipis de la província
per tal que aquests puguin fer front a la situació ocasionada per la pandèmia de la
COVID-19, i que també permet finançar despeses d’atenció a les persones.

9.

L’actual termini de sol·licitud es refereix exclusivament a la línia 7. No obstant, la
línia 6, en tant que residual, també pot vehicular sol·licituds per a fer front a la
situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-19; la qual cosa aconsella
solucionar aquesta diferència i establir un mateix termini de sol·licitud en ambdues
línies quan el fet causant sigui el mateix.

10. Per últim, durant l’estat d’alarma, s’han concedit ajuts a l’empara del referit
programa tot exceptuant la suspensió establerta per 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, per tal de no
causar un perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis.
11. Si bé l’article 17 del règim del programa admet l’ampliació del termini d’execució
dels ajuts, es constata una impossibilitat material que els ens compleixin el requisit
previst de presentar la sol·licitud com a molt tard dos mesos abans del venciment
del termini d’execució, degut a què, quan es produeix la notificació dels ajuts, el
termini d’execució pot haver transcorregut, amb la qual cosa els ens no han disposat
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de marge per sol·licitar l’ampliació i aquesta sol·licitud esdevé inevitablement
extemporània. El termini d'execució fixat a l’acte de concessió no és sinó translació
del termini fixat en l'informe tècnic del centre gestor en què es fonamenta, el qual,
en consideració a la naturalesa excepcional i inajornable de les actuacions,
acostuma a establir terminis d’execució curts, a comptar des de la declaració
d’emergència municipal. Tenint en compte tot això, els informes dels centres
gestors, d’una banda, han de fixar uns terminis raonables però ajustats d'execució,
coherents amb el caràcter inajornable de l'actuació, però de l’altra, el règim del
programa ha de permetre complir els requisits formals d’aquest tràmit, sense
perjudici de la valoració que es faci de la sol·licitud d’ampliació; raó per la qual també
es proposa modificar aquest apartat.
Fonaments de dret
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,
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, atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’atorgament d’aquest tipus
de subvencions i en conseqüència per a modificar-ne el règim.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR el Programa d’ajuts per a emergències municipals, aprovat per
acord núm. 29 de la Junta de Govern de 30 de gener de 2020, en el sentit següent:
Article 9. Requisits i estat de les sol·licituds
On diu:
1. “Els ens destinataris han de presentar les sol·licituds a través del PMT. La
sol·licitud ha de contenir: [...]”
Ha de dir:
1. “Els ens destinataris han de presentar les sol·licituds a través del PMT en el
termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la data d’aprovació de
la declaració de la situació d’emergència de l’ens local. La sol·licitud ha
de contenir: [...]”
Article 17. Ampliació del termini d’execució
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On diu:
“Només en els casos d’impossibilitat tècnica per a finalitzar l’actuació en el
termini d’execució establert en l’acte de concessió, l’ens podrà demanar
l’ampliació d’aquest. La sol·licitud s’ha de presentar com a molt tard dos mesos
abans del venciment del termini d’execució i cal que acompanyi documentació
que acrediti la impossibilitat tècnica al·legada.”
Ha de dir:
“Només en els casos d’impossibilitat tècnica per a finalitzar l’actuació en el
termini d’execució establert en l’acte de concessió, l’ens podrà demanar
l’ampliació d’aquest. La sol·licitud s’ha de presentar com a molt tard dos mesos
abans del venciment del termini d’execució i cal que acompanyi documentació
que acrediti la impossibilitat tècnica al·legada. Quan el termini de sol·licitud
referit sigui d’impossible compliment per no haver-se notificat l’ajut amb
la suficient antelació, la sol·licitud s’ha de presentar en el termini màxim
d’un mes des de l’endemà de la referida notificació.”
Segon. MODIFICAR el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
3076/20, de data 30 de març de 2020, pel qual es crea la línia de suport núm. 7 “Atenció
a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID19”, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals, en el sentit següent:
On diu:
“Tercer. ESTABLIR que els requisits i procediments de la línia de suport núm.
7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a
conseqüència de la COVID-19” són els establerts pel referit Programa d’ajuts
per a emergències municipals, amb les següents particularitats:
1. La línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial
vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19” permet finançar
les despeses extraordinàries que, en l’àmbit de l’atenció a les persones,
els ens destinataris hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la
situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.
2. Són destinataris els municipis, les entitats municipals descentralitzades i
les comarques de la província de Barcelona. Queda exceptuada de la
consideració de destinatària la ciutat de Barcelona en la mesura que, per
raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la
Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral.
3. El període de sol·licitud s’obre al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions” (PMT) l’endemà de la publicació de la present resolució
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà en el termini
de tres mesos a partir de l’endemà de la data en què es declari la
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desactivació de les fases d’emergència, d’alerta i/o de prealerta del Pla
d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc.”
Ha de dir:
“Tercer. ESTABLIR que els requisits i procediments de la línia de suport núm.
7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a
conseqüència de la COVID-19” són els establerts pel referit Programa d’ajuts
per a emergències municipals, amb les següents particularitats:
1. La línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial
vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19” permet finançar
les despeses extraordinàries que, en l’àmbit de l’atenció a les persones,
els ens destinataris hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la
situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.
2. Són destinataris els municipis, les entitats municipals descentralitzades i
les comarques de la província de Barcelona. Queda exceptuada de la
consideració de destinatària la ciutat de Barcelona en la mesura que, per
raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la
Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral.
3. El període de sol·licitud s’obre al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions” (PMT) l’endemà de la publicació de la present resolució
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 31 de
desembre de 2020, sense perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest
termini en funció de l'evolució de la pandèmia”.
Tercer. DECLARAR que la modificació del Programa d’ajuts per a emergències
municipals aprovada en l’acord primer del present dictamen entra en vigor l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i DECLARAR que,
en cas que el fet causant de la sol·licitud hagués acabat abans de l’entrada en vigor de
la present modificació, el termini de sol·licitud finalitza en un mes des de l’endemà de la
publicació del present acte.
Quart. ESTABLIR que el termini de sol·licitud per fer front a despeses ocasionades amb
motiu de la COVID-19 que es presentin dins la línia de suport núm. 6 “Altres serveis de
protecció civil” del Programa d’ajuts per a emergències municipals finalitza el 31 de
desembre de 2020, sense perjudici de la possibilitat d'ampliar-lo en funció de l'evolució
de la pandèmia.
Cinquè. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de sol·licitud en el marc del
Programa d’ajuts per a emergències municipals, publicada a la Seu Electrònica
corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”.
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Sisè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
del present dictamen.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar
diversos terminis del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 20192020 (primera edició) del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a
conseqüència de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a què es
refereix la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori espanyol per a fer front a la
crisi sanitària provocada per la COVID-19, i modificar les condicions de les
modalitats de suport del mateix programa (Exp. núm. 2018/0018720).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, entre d’altres en matèria d’expedients de
regulació temporal del treball tramitats per efecte de la crisi sanitària, i de
subvencions, tant per part del Govern espanyol com de la Generalitat de Catalunya.
2.

Quant a la regulació específica en matèria de subvencions i ajuts, pel que fa a
l’objecte del present dictamen, cal fer referència al Decret llei de la Generalitat de
Catalunya 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de
17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut, i gestió
de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries. El seu capítol II inclou
un conjunt de mesures excepcionals en l’àmbit subvencional, en virtut de les quals
els òrgans atorgants de subvencions i ajuts poden adoptar mesures de
flexibilització, d’acord amb la normativa de subvencions i de procediment
administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases
reguladores i convocatòries per tal de pal·liar els efectes desfavorables provocats
tant als beneficiaris com als perceptors que es poden veure perjudicats. En
particular, l’article 5.2.c) possibilita, en els expedients de subvencions o ajuts,
establir les actuacions que es considerin oportunes per evitar perjudicis als
beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del
procediment subvencional.

3.

La suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
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4.

Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de data
27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.

5.

D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis s’ha de
reprendre amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la
Diputació de Barcelona, es pot aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució
s'estengués més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova
distribució pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les
bases.

6.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de novembre de
2018, va aprovar (núm.reg. 561/18) el Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020 i el seu règim regulador que es gestiona pel centre gestor
Servei de Mercat del Treball.

7.

Aquest programa té per finalitat fomentar actuacions pels destinataris de millora de
l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part de
col·lectius en risc d’exclusió social. S’articula sobre la base de dues línies, la primera
de les quals denominada “Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1)” en la
seva modalitat de suport als plans locals d’ocupació tenia per finalitat la contractació
laboral i/o nomenament interí de persones aturades o desocupades, i establia com a
requisit que els beneficiaris no podien realitzar acomiadaments ni incoar expedients
de regulació d’ocupació (ERTO).

8.

Respecte als terminis d’execució i justificació, d’acord amb els articles 25 i 27 del seu
règim, es van establir els següents:
a) Execució:
Les actuacions objecte d’ajut es correspon amb el període comprès entre l’1 de
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Pel que fa als contractes o
nomenaments prorrogats, en els termes de l’article 13 del present règim, són
subvencionables sempre que la vigència de la pròrroga abasti com a mínim tres
mesos del període d’execució comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de
desembre de 2020.
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b) Justificació:
a. Justificació parcial: Les despeses que l’ens local hagi executat l’any 2019,
s'han de justificar entre el dia 1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
b. Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no
hagin justificat la totalitat de l’import concedit per a l’any 2019 han de
presentar, entre el dia 1 i el 30 de setembre de 2020, una justificació de les
despeses executades fins assolir, com a mínim, l’import de la primera
bestreta.
c. Justificació final: Les despeses que no hagin estat justificades anteriorment i
que s'hagin executat dins el període establert, s'han de justificar entre el dia 1
de març i el 30 d’abril de 2021.
9.

La represa del còmput l’1 de juny de 2020 ha comportat que el termini d’execució
s’estengui fins el 22 de març de 2021 i de forma correlativa els de justificació.

10. Així mateix es destaca que durant l’estat d’alarma s’han presentat i tramitat
nombrosos ERTO consistents en la suspensió del contracte o bé la reducció de
jornada, amb causa directa en la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID19 (considerats de força major) o per causes econòmiques, tècniques i
organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19, els quals han estat
objecte d’una regulació específica.
11. El centre gestor ha emès un informe en data 10 de juliol de 2020 pel qual proposa,
respecte del termini d’execució restablir l’inicial en tant té previst donar continuïtat
a aquest suport, i, respecte dels terminis de justificació i de la prohibició establerta
en el règim en l’apartat 2.1.c de tramitar expedients de regulació temporal de
l’ocupació, el que es reprodueix parcialment a continuació:
a. Respecte dels terminis d’execució i justificació:
“En conseqüència, el termini de justificació final del programa caldrà mantenir-ho amb la
data inicialment prevista en el règim.
Respecte al termini de justificació parcial, previst inicialment entre l’1 de març i el 30 d’abril
del 2020, donat que coincideix en la seva totalitat amb el període de suspensió de l’activitat
administrativa causada per l’estat d’alarma, proposem que es mantingui en la data resultant
de la represa del termini.
No obstant, pel que fa al termini de justificació extraordinària, que finalitzava inicialment el
30/9/2020, segons la represa dels terminis quedaria fixat en el 18/12/2020. Aquesta data
considerem que és molt propera al tancament del pressupost, i que no permetria efectuar
les corresponents revisions de la documentació lliurada i l’elaboració del document
comptable. No obstant, per establir una certa distància amb el primer termini de justificació
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(que finalitza el 20/7/2020), proposem no aplicar el termini inicial del 30/9/2020, sinó que en
la mesura del possible, es fixi en la data del 30/10/2020.
D’acord amb l’anterior, i en relació amb els terminis d’execució i justificació previstos en els
articles 25 i 27 del règim, proposem les següents dates:

”
b. Respecte de la prohibició dels beneficiaris de tramitar expedients de
regulació temporal de l’ocupació:
“L’aparició de la pandèmia de la COVID-19 ha suposat una crisi en l’economia global, que
ha sacsejat l’estructura i el funcionament de moltes empreses i ha paralitzat la seva activitat.
L’efecte més immediat ha estat l’increment dels expedients de regulació de l’ocupació
temporals (ERTO), que comporten una reducció de la jornada laboral o una suspensió
temporal dels contractes laborals de la totalitat o part de la plantilla de treballadors de
l’empresa, amb la finalitat de salvaguardar la viabilitat de l’empresa. Aquests procediments
són una tipologia d’expedients de regulació de l’ocupació i per tant, s’inclourien en la
prohibició esmentada per les empreses beneficiàries. Així doncs, la despesa vinculada a la
formalització d’aquests contractes no seria elegible d’acord amb l’actual regulació del règim
del programa. No obstant, considerem que les actuals circumstàncies tenen una naturalesa
excepcional i obliguen a concretar l’abast d’aquesta prohibició. Es per això que proposem
una modificació de l’article 2.1.c del règim, afegint el següent contingut (marcat en negreta)
i traient la limitació relativa a la jornada de treball, que pot també haver quedat afectada per
la incoació d’un ERTO:
Les empreses beneficiàries dels ajuts atorgats pels ens destinataris no han d’haver estat
sancionades per infracció greu en matèria laboral i han de complir els principis d’igualtat de
tracte i no discriminació en l’àmbit laboral. A més, una vegada esdevinguin beneficiàries i
procedeixin a la formalització de contractes laborals, no poden realitzar acomiadaments ni
incoar expedients de regulació d’ocupació durant la vigència del contracte. S’exceptua
d’aquesta obligació la incoació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació,
amb suspensió dels contractes o reducció de la jornada laboral, previstos legalment
a l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors, a causa de la paralització de l’activitat
econòmica provocada per l’epidèmia COVID-19.
Amb aquesta modificació no es penalitzaria aquelles empreses que han hagut d’aplicar
expedients de regulació temporal de l’ocupació a causa de la situació excepcional que s’ha
produït amb la pandèmia de la COVID-19.”
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12. Aquesta modificació del règim del programa no produeix cap perjudici a tercers i
deriva d’una previsió legal incorporada i aprovada arrel del Reial Decret-llei 21/2020,
de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En efecte, l’esmentat Reial
Decret-llei 21/2020 obliga a distingir entre l’expiració de les mesures limitatives
adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives,
i la crisi sanitària pròpiament dita, provocada per la pandèmia, la qual subsisteix, i
la superació de la qual encara no ha estat oficialment declarada ni en l’àmbit
nacional ni en l’internacional. Aquesta distinció aconsella, mentre perduri la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, l’adopció de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació que permetin continuar fent front i controlant la pandèmia,
que poden incidir en la normal execució dels ajuts concedits, una vegada expirada
la vigència de l’estat d’alarma i de les mesures extraordinàries de contenció que es
van establir a la seva empara.
13. En conseqüència, pels motius exposats i d’acord amb l’informe del centre gestor,
es creu oportú restablir i/o modificar els terminis en el sentit indicat per aquest i
modificar el règim regulador per incloure l’excepció dels ERTO indicada com a
mesura de flexibilització amb relació a les condicions establertes inicialment a
l’empara del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març.
Fonaments de dret
1.

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i les
disposicions que prorroguen l’estat d’alarma i amplien, modifiquen i desenvolupen
el que aquest reial decret va establir en el seu primer moment.

2.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, que ha entrat en vigor el 2 d’abril, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front a la COVID-19.

3.

Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,

4.

Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març, de modificació
parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures
complementàries.

5.

Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 27 de maig de 2020 (núm.
4833), sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels
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procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat
d’alarma operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis.
6.

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, atribueix a la Junta de Govern la competència, per delegació
de la Presidència, per aprovar, entre d’altres, els programes complementaris i el seu
règim.

En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RESTABLIR el 31 de desembre de 2020 com a data de finalització del termini
d’execució establert a l’article 25 del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat
2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i el 30 d’abril de 2021 com a
data de finalització del termini de justificació final establerta a l’article 27 del règim del
mateix programa.
Segon. MODIFICAR, d’acord amb la motivació de la part expositiva, els terminis de
justificació establerts a l’article 27 del règim del Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020, en el sentit següent:
Article 27 lletra b). Terminis de justificació i pagament de la segona bestreta
On diu:
b. Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no
hagin justificat la totalitat de l’import concedit per a l’any 2019 han de
presentar, entre el dia 1 i el 30 de setembre de 2020, una justificació de les
despeses executades fins assolir, com a mínim, l’import de la primera
bestreta.
Ha de dir:
b. Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no
hagin justificat la totalitat de l’import concedit per a l’any 2019 han de
presentar, entre el dia 1 i el 30 d’octubre de 2020, una justificació de les
despeses executades fins assolir, com a mínim, l’import de la primera
bestreta.
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Tercer. MODIFICAR, d’acord amb la justificació de la part expositiva, vist que aquesta
modificació no produeix cap perjudici a tercers i deriva d’una previsió legal incorporada
i aprovada arrel del Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, l’article 2.1.c del règim Programa complementari de millora de l’ocupabilitat
2019-2020 en el sentit següent:
Article 2. Modalitats de suport
On diu:
1.c. Modalitats d’ajuts a la contractació laboral: [...]
Les empreses beneficiàries dels ajuts atorgats pels ens destinataris no han
d’haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i han de complir
els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral. A més, una
vegada esdevinguin beneficiàries i procedeixin a la formalització de contractes
laborals, no poden realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació
d’ocupació durant la vigència del contracte. Així mateix, han de garantir una
jornada de treball, com a mínim, del 50 % de les hores setmanals, segons el
conveni aplicable.
[...]
Ha de dir:
1.c. Modalitats d’ajuts a la contractació laboral: [...]
Les empreses beneficiàries dels ajuts atorgats pels ens destinataris no han
d’haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i han de complir
els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral. A més, una
vegada esdevinguin beneficiàries i procedeixin a la formalització de contractes
laborals, no poden realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació
d’ocupació durant la vigència del contracte. S’exceptua d’aquesta obligació la
incoació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació, amb suspensió
dels contractes o reducció de la jornada laboral, previstos legalment a
l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors, a causa de la paralització de
l’activitat econòmica provocada per l’epidèmia COVID-19.
[...]
Quart. APROVAR l’actualització de la fitxa dels tràmits d’execució i de justificació i la
taula de terminis enllaçada del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat
2019-2020, publicada a la Seu Electrònica corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de
Governs Locals” per ajustar-la a la informació següent:
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Tràmit
Execució
Justificació parcial
Justificació
extraordinària
Justificació final

Data final del termini Data final del termini
Nova data final del
abans
de
la per
represa
del
termini
suspensió
còmput
31/12/2020
22/03/2021
31/12/2020
30/04/2020

20/07/2020

20/07/2020

30/09/2020

18/12/2020

30/10/2020

30/04/2021

19/07/2021

30/04/2021

Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
termini de justificació del Programa complementari de transicions educatives per
al curs 2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a conseqüència
de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a què es refereix la
Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
va declarar l’estat d’alarma a tot el territori espanyol per a fer front a la crisi
sanitària provocada per la COVID-19 (Exp. núm. 2019/0006215).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2.

Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.

3.

Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput
dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.

4.

D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
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d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució
s'estengués més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova
distribució pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les
bases.
5.

En data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa complementari de transicions educatives per al curs 20192020, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu règim
regulador (AJG 149/19). El centre gestor és la Gerència de Serveis d’Educació de
la Diputació.

6.

L’objecte del Programa és prestar cooperació i assistència als governs locals amb
la finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i ampliar les garanties de
permanència i retorn al sistema educatiu. El programa també pretén millorar els
nivells competencials i les qualificacions i, d’aquesta manera, contribuir a la lluita
contra l’abandonament escolar prematur a la província de Barcelona, sota els
principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència
financera. El programa s’articula en quatre línies d'actuació.

7.

D’acord amb l’article 19, les actuacions s’havien d’executar durant el curs escolar
2019-2020, que abasta el període de l’1 de setembre de 2019 a 30 de juny de 2020,
i el termini de justificació s’iniciava l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 30 de setembre
de 2020.

8.

La represa del còmput ha comportat que el termini d’execució s’estengui fins el 17
de setembre de 2020 i el de justificació fins el 18 de desembre de 2020.

9.

El centre gestor ha emès informe en data 10 de juliol de 2020 pel qual manifesta
que per eficiència i eficàcia en la gestió del pressupost tant de la Diputació com la
dels ens locals es creu oportú modificar el termini de justificació de l’ajut a 2 de
novembre de 2020. Aquest termini resulta suficient, doncs haurà transcorregut
temps amb escreix des de la data de finalització de l’execució i alhora permetrà
verificar i tramitar els pagaments de les justificacions que es presentin durant el
propi exercici pressupostari 2020, abans que se’n produeixi el tancament.

10. Les raons deriven en què es tracta d’un programa d’execució plurianual (20192020), i l’ampliació del termini de justificació fins el 18 de desembre de 2020, faria
inviable revisar les justificacions presentades en darrer moment, esmenar-les si
escau i efectuar el pagament abans del tancament de l’exercici pressupostari.
Aquesta situació comportaria la necessitat de reconèixer el crèdit de l’exercici 2019,
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a càrrec de l’exercici 2021, donat que actualment l’import que prové de l’exercici
2019, actualment ja és romanent de crèdit, circumstància que cal evitar per no
comprometre altres compromisos pressupostaris de l’exercici 2021.
11. El Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, obliga a distingir entre l’expiració de les mesures limitatives adoptades durant la
vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives, i la crisi sanitària
pròpiament dita, provocada per la pandèmia, la qual subsisteix, i la superació de la
qual encara no ha estat oficialment declarada ni en l’àmbit nacional ni en
l’internacional. Aquesta distinció aconsella, mentre perduri la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, l’adopció de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació que permetin continuar fent front i controlant la pandèmia, que poden
incidir en la normal execució dels ajuts concedits, una vegada expirada la vigència
de l’estat d’alarma i de les mesures extraordinàries de contenció que es van establir
a la seva empara.
Fonaments de dret
1. Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i les
disposicions que prorroguen l’estat d’alarma i amplien, modifiquen i desenvolupen el
que aquest reial decret va establir en el seu primer moment.
2.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, que ha entrat en vigor el 2 d’abril, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front a la COVID-19.

3.

Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

4.

Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març, de modificació
parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures
complementàries.

5.

Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 27 de maig de 2020 (núm.
4833), sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels
procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat
d’alarma operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis.

6.

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
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de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19
de desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència, per delegació
de la Presidència, per aprovar, entre d’altres, els programes complementaris i el seu
règim.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR, d’acord amb la motivació de la part expositiva, el termini de
justificació establert a l’article 19 del règim del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, en el
sentit següent:
Article 19. Execució i justificació
On diu:
19.1. [...].
19.2. El termini de justificació s’inicia l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 30 de
setembre de 2020.
Ha de dir:
19.1. [...].
19.2. El termini de justificació s’inicia l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 2 de
novembre de 2020.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació i la taula de terminis
enllaçada del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020,
publicada a la Seu Electrònica corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs
Locals” per ajustar-la a la informació següent:
Tràmit

Data final del termini
Data final del termini
Data final del
abans de la suspensió per represa del còmput termini definitiva

Execució

30/06/2020

17/09/2020

17/09/2020

Justificació

30/09/2020

18/12/2020

02/11/2020

Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
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12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 15
d’octubre de 2019; aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició
de la despesa de diversos ajuts; i modificar diversos terminis del Programa
complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, com a conseqüència de la suspensió dels termes i la interrupció dels
terminis a què es refereix la Disposició addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori
espanyol per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (Exp. núm.
2016/0005360).- 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
I.

El Programa complementari de millora de camins municipals 2016-2019

1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juny de 2016
va aprovar, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", el Programa
complementari de millora de camins municipals, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió d'ajuts (AJG 229/16). El mateix òrgan, en data 10
de novembre de 2016, va resoldre el procediment per a la concessió dels ajuts (AJG
567/16).

2.

El programa té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de
la realització d'obres de millora dels camins municipals d’ús públic per part dels
ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona.

3.

El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable és la Gerència de Serveis
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.

4.

El pressupost màxim amb què es va dotar el programa és d'onze milions dos centsmil euros, per a tot el mandat 2016-2019, a raó de dos milions vuit cents-mil euros
anuals durant el 2016, 2017, 2018 i 2019.

5.

D’acord amb l’article 27 del règim, s’estableixen quatre terminis d’execució i
justificació en funció de l’any d’imputació de la despesa al pressupost de la
Diputació de Barcelona. Aquests són:
- Ajuts imputats al pressupost 2016: el termini d’execució comença l’1 de gener de
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2017. El termini de justificació finalitza el 15
d’octubre de 2017.
- Ajuts imputats al pressupost 2017: el termini d’execució comença l’1 de gener de
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2018. El termini de justificació finalitza el 15
d’octubre de 2018.
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- Ajuts imputats al pressupost 2018: el termini d’execució comença l’1 de gener de
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2019. El termini de justificació finalitza el 15
d’octubre de 2019.
- Ajuts imputats al pressupost 2019: el termini d’execució comença l’1 de gener de
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2020. El termini de justificació finalitza el 15
d’octubre de 2020.
II.

Audiència i tancament de la convocatòria

6.

Vist l’article 35 “Audiència i tancament de la convocatòria” del règim del programa,
que estableix:
“Article 35. Audiència i tancament de la convocatòria
1. Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor ha de requerir als
destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les
justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el
procediment per a la revocació de l'ajut.
2. Un cop transcorregut el termini de requeriment, per decret de la presidència de
la Diputació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar
el que s’estimi pertinent.
3. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels ajuts no justificats.
4. Respecte la liquidació definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació
de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú, en tractar-se d’actes integrants d’un
procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler
d’anuncis electrònic.”

7.

Un cop transcorregut el termini màxim de justificació dels ajuts imputats en el
pressupost de l’any 2018, així dels ajuts imputats inicialment en el pressupost de
l’any 2017, els terminis d’execució i justificació dels quals es van ampliar, per Decret
de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14578/19, de 16 de desembre
de 2019, es va aprovar la liquidació provisional i parcial dels ajuts d’aquest
programa, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé parcialment, restaven
pendents de proposar el pagament a 8 de novembre de 2019; i es va habilitar un
període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de l’esmentat
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decret, per tal que els ens presentessin la justificació pendent, així com també per
tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no ferho, es procediria a la revocació dels imports no justificats.
8.

El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 19 de
desembre de 2019. Havent transcorregut el període d’audiència, i de conformitat
amb l’informe emès pel centre gestor en data 26 de febrer de 2020, es constata el
següent:
a. Existeixen ajuts, relacionats a l’acord segon del present dictamen, que no s’han
justificat en la seva totalitat, i als quals els destinataris tampoc no han renunciat;
per tant, s’han de revocar.
b. Existeixen ajuts, relacionats a l’acord tercer del present dictamen als quals els
ens destinataris han renunciat, bé totalment, bé parcialment; per tant, procedeix
acceptar aquestes renúncies.

9.

Els saldos que es revoquen o dels que s’accepta la renúncia no s’han de regularitzar
comptablement, atès que ja no s’han incorporat al pressupost vigent.

10. En base a l’anterior, i una vegada superat l’estat d’alarma, que limitava la tramitació
a aquells procediments indispensables per a la protecció de l’interès general o el
funcionament bàsic dels serveis, d’acord amb l’apartat 4 de la disposició addicional
tercera del Reial decret 463/2020, cal procedir a l’aprovació de la liquidació definitiva
i parcial dels ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 relativa als ajuts amb termini de justificació
fins al 15 d’octubre de 2019.
III. Reconeixement de crèdit i autorització i disposició de la despesa de diversos
ajuts
11. Diversos ens locals han procedit a presentar les corresponents justificacions dels
ajuts periodificats el 2019, els terminis d’execució i justificació dels quals finalitzen
el 15 d’octubre de 2020.
12. El centre gestor ha posat en coneixement d’aquesta Direcció de Serveis que el
pagament d’aquests imports no es pot fer efectiu atès que els crèdits no es van
incorporar al pressupost 2020 com a romanents.
13. Aquesta Direcció de Serveis ha comprovat que els crèdits actualment s’han
incorporat a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/76261.
14. Al tractar-se de justificacions presentades en temps i forma, es considera que cal
reconèixer el crèdit que es deriva d’aquestes justificacions i procedir al pagament
dels imports corresponents
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15. En un altre ordre de coses, l’Ajuntament d’Aiguafreda compta amb un ajut en el
marc del programa que es va imputar al pressupost de la Diputació de l’any 2018,
el termini de justificació del qual va finalitzar el 15 d’octubre de 2019. L’Ajuntament
va presentar la justificació de despeses abans que s’habilités el període d’audiència
mitjançant el referit Decret núm. 14578/19, però l’ajut no s’ha pogut pagar atès que
el crèdit tampoc no es va incorporar al pressupost 2020. Per tant, cal reconèixer
també en aquest cas el crèdit que es deriva d’aquesta justificació i procedir al
pagament de l’import corresponent.
16. Respecte a la despesa objecte de reconeixement de crèdit, per un import total de
1.881.070,49 euros, existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent; així
com també existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior
exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret.
IV. Modificació de diversos terminis
17. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
18. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
19. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de data
27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
20. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució
s'estengués més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova
distribució pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les
bases.
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21. En el cas del Programa complementari de millora de camins municipals, la represa
del còmput ha comportat que terminis d’execució que finalitzaven inicialment el
2020 s’estenguin al 2021, la qual cosa obligaria a reajustar la despesa i destinar
crèdit del futur pressupost 2021 a finançar la part d’aquests ajuts que es calcula
s’executaria en aquesta anualitat. No obstant, es considera oportú, de manera
excepcional, modificar el termini d’execució i justificació resultant de la represa del
còmput al 15 de novembre de 2020, d’acord amb la proposta realitzada per part del
centre gestor.
22. El Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, obliga a distingir entre l’expiració de les mesures limitatives adoptades durant la
vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives, i la crisi sanitària
pròpiament dita, provocada per la pandèmia, la qual subsisteix, i la superació de la
qual encara no ha estat oficialment declarada ni en l’àmbit nacional ni en
l’internacional. Aquesta distinció aconsella, mentre perduri la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, l’adopció de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació que permetin continuar fent front i controlant la pandèmia, una vegada
expirada la vigència de l’estat d’alarma i de les mesures extraordinàries de
contenció que es van establir a la seva empara.
Fonaments de dret
1. Les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 2020, de 3 de
desembre de 2019, regulen en el seu annex 4 la figura del reconeixement de crèdit.
2.

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i les
disposicions que prorroguen l’estat d’alarma i amplien, modifiquen i desenvolupen
el que aquest reial decret va establir en el seu primer moment.

3.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, que ha entrat en vigor el 2 d’abril, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front a la COVID-19.

4.

Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,

5.

Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març, de modificació
parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures
complementàries.
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6.

Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 27 de maig de 2020 (núm.
4833), sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels
procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat
d’alarma operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis.

7.

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, el
seu règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació
de recursos.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i parcial dels ajuts del Programa
complementari de millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2019, i, en conseqüència,
aprovar les revocacions i acceptar les renúncies que s’indiquen en els acords segon i
tercer següents.
Segon. REVOCAR els ajuts concedits en el marc del Programa complementari de
millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que
s’indiquen en aquest acord, en base a l’informe emès pel centre gestor, el qual
s’incorpora a l’expedient:
Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Programa
d'actuació per a
Ajuntament
la millora i el
d'Arenys de P0800600I
manteniment
Mar
del Camí de
Llevant
Programa
Ajuntament
Complementari
de
P0822400H
de Millora de
Calldetenes
camins
municipals

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Op. Compt.
Import
d'ajustament
revocació
de valor
(EUR)
negatiu

Aplicació
pressupostària

45.935,25 16/X/230359 45.935,25

Saldo no
incorporat al
G/50100/45302/76261
pressupost
2020

44.445,69 16/X/230474 44.445,69

Saldo no
incorporat al
G/50100/45302/76261
pressupost
2020
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Cànoves P0804100F
i Samalús
Ajuntament
de la Roca
del Vallès

P0818000B

Ajuntament
de Sant Pol P0823500D
de Mar

Actuació
Millora de la
connectivitat
dels nuclis
municipals
Camí
d'interconnexió
municipal, tram
de Can Cucut
Millora camins
municipals

Ajuntament
de Sant
Quirze
Safaja

Millora camins
evacuació
P0823900F
incendis a Sant
Quirze Safaja
Adequació i
Ajuntament
arranjament de
de Santa
camins rurals
P0826000B
Perpètua de
del municipi de
Mogoda
Santa Perpètua
de Mogoda
Ajuntament
P0827400C
de Súria
Ajuntament
de
P0829700D
Vallromanes

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

47.746,72 16/X/230470

47.601,55 16/X/230280

47.464,40 16/X/230414

21.604,45 16/X/230428

Op. Compt.
Import
d'ajustament
revocació
de valor
(EUR)
negatiu
Saldo no
incorporat al
47.746,72
pressupost
2020
Saldo no
incorporat al
47.601,55
pressupost
2020
Saldo no
incorporat al
47.464,40
pressupost
2020
Saldo no
incorporat al
21.604,45
pressupost
2020

44.123,79 16/X/230361 44.123,79

Recuperació del
Camí Riera
48.529,37 16/X/230261 48.529,37
d'Hortons
Millora dels
camins de
Vallromanes

32.432,06 16/X/230362 32.432,06

Aplicació
pressupostària

G/50100/45302/76261

G/50100/45302/76261

G/50100/45302/76261

G/50100/45302/76261

Saldo no
incorporat al
G/50100/45302/76261
pressupost
2020
Saldo no
incorporat al
G/50100/45302/76261
pressupost
2020
Saldo no
incorporat al
G/50100/45302/76261
pressupost
2020

Tercer. ACCEPTAR les renúncies dels ajuts concedits en el marc del Programa
complementari de millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” que s’indiquen en aquest acord, en base a l’informe emès pel centre gestor, el qual
s’incorpora a l’expedient:
Op. Compt.
Import de
d'ajustament
Aplicació
NIF Ens
Actuació
Codi XGL renúncia
de valor
pressupostària
(EUR)
negatiu
Saldo no
Ajuntament
Millora del camí del
incorporat al
de Caldes de P0803300C cementiri de Caldes 46.231,90 16/X/230374
0,01
G/50100/45302/76261
pressupost
Montbui
de Montbui
2020
Ajuntament
Saldo no
de
Rehabilitació del
incorporat al
P0805200C
47.626,79 16/X/230328 1.646,79
G/50100/45302/76261
Castellbell i
camí de Farinera
pressupost
el Vilar
2020
Ens
destinatari

Import
concedit
(EUR)
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Ens
destinatari
Ajuntament
de la Quar
Ajuntament
de Lluçà
Ajuntament
de Manlleu

Ajuntament
de Moià

Ajuntament
de Piera
Ajuntament
de
Talamanca
Ajuntament
de Vilalba
Sasserra
Ajuntament
del Bruc

Op. Compt.
Import de
d'ajustament
Aplicació
NIF Ens
Actuació
Codi XGL renúncia
de valor
pressupostària
(EUR)
negatiu
PROGRAMA
Saldo no
COMPLEMENTARI
incorporat al
P0817600J
49.753,84 16/X/230397 1.391,90
G/50100/45302/76261
DE MILLORA DE
pressupost
CAMINS 2016-2019
2020
Saldo no
Obres de millora de
incorporat al
P0810800C camins municipals 47.405,88 16/X/230446 215,88
G/50100/45302/76261
pressupost
d'ús públic
2020
Millora del camí de
Saldo no
Sant Jaume al
incorporat al
P0811100G
43.800,15 16/X/230467 3.161,69
G/50100/45302/76261
santuari de Puigpressupost
Agut (Lourdes)
2020
Millora de camins:
pujada Caseta Alta,
Saldo no
camí coves a
incorporat al
P0813700B
48.870,20 16/X/230437 504,58
G/50100/45302/76261
l'aeròdrom
pressupost
Humbertes i tanca
2020
pont coves del Toll
Saldo no
Pavimentació del
incorporat al
P0816000D
49.116,36 16/X/230307 6.608,90
G/50100/45302/76261
camí
pressupost
2020
Saldo no
Millora de camins
incorporat al
P0827700F
municipals de
48.725,03 16/X/230313 6.116,09
G/50100/45302/76261
pressupost
Talamanca
2020
Saldo no
Arranjament del
incorporat al
P0830700A
camí d'accés al
42.536,12 16/X/230317 453,35
G/50100/45302/76261
pressupost
cementiri
2020
Saldo no
Camí de Can
incorporat al
P0802500I
22.300,77 16/X/230358 2.682,02
G/50100/45302/76261
Ribera
pressupost
2020
Import
concedit
(EUR)

Quart. APROVAR un reconeixement de crèdit per import d’un milió vuit-cents vuitanta-un
mil setanta euros amb quaranta-nou cèntims (1.881.070,49 euros) per fer front a les
despeses justificades del Programa complementari de millora de camins municipals del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a favor de:
§ Ajuntaments beneficiaris d’ajuts imputats al pressupost 2019.
§ Ajuntament d’Aiguafreda, amb ajut imputat al pressupost 2018.
Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’un milió vuit-cents vuitanta-un mil
setanta euros amb quaranta-nou cèntims (1.881.070,49 euros) a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/50100/45302/76261 de l’exercici 2020, segons el detall següent:
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Import
(EUR)

Operació
comptable

43.756,60

2003002487

16/X/230510

46.597,98

2003002488

Millora camí de Canet, Corral,
Pollastre

16/X/230348

38.627,17

2003002489

P0801800D

Arranjament Camí local BP4313/BV-4401

16/X/230504

46.283,24

2003002492

Ajuntament de
Calella

P0803500H

Obres millora camins municipals

16/X/230475

45.366,49

2003002493

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Arranjament camí ral font de la
Reina

16/X/230496

30.854,12

2003002495

Ajuntament de
Castellar de N'Hug

P0805100E

Millora camí La Tuta, bassa anti
incendi

16/X/230501

47.109,23

2003002496

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Millora camins de Vilanova i
Esplugues

16/X/230369

28.330,93

2003002497

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Treballs millora varis camins

16/X/230478

45.177,85

2003002498

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

Actuacions manteniment i millora
camins

16/X/230481

43.715,00

2003002499

Ajuntament de
Fogars de Montclús

P0808000D

Pavimentació camí
c.Rovira/c.Satanas

16/X/230453

46.130,92

2003002500

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H

Pavimentació camí La Grabiela
fins Rajadell

16/X/230448

47.210,22

2003002502

Ajuntament de FontRubí

P0808400F

Millora de camins a Font-Rubí

16/X/230449

46.402,32

2003002503

Ajuntament de La
Garriga

P0808700I

Millora camí Serretga i Doma

16/X/230461

37.277,39

2003002504

Ajuntament de Gavà

P0808800G

P.C. Millora camins municipals

16/X/230275

45.569,17

2003002505

P0809800F

Arranjament diversos camins
públics

16/X/230349

46.913,57

2003002506

Millora diversos camins municipals 16/X/230450

45.714,34

2003002507

Ajuntament de
Manresa

P0811200E Millora camí salut de Viladordis F-2 16/X/230452

46.055,18

2003002509

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

16/X/230287

45.095,61

2003002511

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

Adequació camins repetidor i camí
16/X/230468
Sedó

5.868,03

2003002512

Ens local

NIF

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Ajuntament d'Alella

P0800300F

Arranjament camí del Mig

Ajuntament d'Arenys
de Munt

P0800700G

Ajuntament de
Balsareny

Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de
Llinars del Vallès

P0810500I

Actuació

Codi XGL

Millora de camins situats en sòl no
urbà del terme municipal
16/X/230513
d'Aiguafreda

Asfalt tram camí a Montserrat
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Ens local

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
(EUR)

Operació
comptable

Ajuntament de
Masnou

P0811700D

Arranjament camí del Mig

16/X/230305

43.757,71

2003002513

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Millora de camins de Matadepera

16/X/230442

33.906,95

2003002514

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

Arranjament camí de la Cornisa

16/X/230284

44.294,21

2003002515

Arranjament de 2 camins

16/X/230436

45.373,51

2003002516

Arranjament ferm camí del riu

16/X/230439

25.965,99

2003002517

Condicionament i millora camins
municipals

16/X/230491

47.058,74

2003002518

Ajuntament de
P0812700C
Monistrol de Calders
Ajuntament de
Monistrol de
P0812600E
Montserrat
Ajuntament de
P0813500F
Montornès del Vallès
Ajuntament d'Olesa
de Bonesvalls

P0814500E

Acabament arranjament Camí Pla
del Pelag

16/X/230433

44.420,44

2003002519

Ajuntament d'Olesa
de Montserrat

P0814600C

Pav. Camí de les Pujades

16/X/230272

44.029,11

2003002520

P0815400G

Arranjaments puntuals camins tit.
municipal

16/X/230431

46.547,49

2003002521

P0815500D

Millora i condicionament de 2
camins

16/X/230323

13.412,84

2003002522

P0815800H

P.C. Millora camins municipals

16/X/230417

43.953,37

2003002523

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Millora i condicionament Trams
varis camins

16/X/230273

44.199,53

2003002524

Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires

P0820700C

Reparacions al camí del Maset

16/X/230465

45.491,08

2003002525

Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà

P0821400I

Camí dels Camps

16/X/230298

44.651,35

2003002526

Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada

P0822500E

Arranjament camí de St. Joan a
Callús

16/X/230269

46.219,16

2003002527

Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de
Palau-Solità i
Plegamans
Ajuntament de
Parets del Vallès

Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant
Salvador de
Guardiola
Ajuntament de
Santpedor

P0823600B

Adequació/millora camins
municipals

16/X/230295

46.743,15

2003002528

P0809700H

P.C. Millora camins municipals

16/X/230427

46.572,74

2003002529

P0819100I

Arranjament camí Juncadella

16/X/230274

46.446,50

2003002530

Ajuntament de
Tavertet

P0828000J

Reparació i Millora Camins en sol
no urbanitzable

16/X/230302

45.764,84

2003002531

Ajuntament de Teià

P0828100H

Camí accés s.nord Teià/Masnou

16/X/230402

37.397,87

2003002532
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Ens local

Import
(EUR)

Operació
comptable

P0828300D Mill.ferm i contencions c. Muntanya 16/X/230379

44.685,53

2003002533

Arranj. Camins municipals
d'Ullastrell

16/X/230330

45.663,85

2003002534

Actuacions camins a les Bassioles 16/X/230382

9.093,75

2003002535

NIF

Ajuntament de Tona

Actuació

Codi XGL

Ajuntament
d'Ullastrell

P0829000I

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Ajuntament de Vic

P0829900J

Millora camins municipals

16/X/230291

44.369,95

2003002536

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

P0830800I

Arranj. camins municipals

16/X/230289

29.559,96

2003002537

Ajuntament de Vilobí
del Penedès

P0830500E

Millora camins municipals

16/X/230385

43.435,51

2003002538

1.881.070,49

Sisè. MODIFICAR els terminis referents al Programa complementari de millora de
camins municipals que s’indiquen en aquest acord, en el sentit següent:

Tràmit

Termini
d'acabament
inicial

Termini d'acabament
per represa del
còmput

Nou termini
d'acabament

Execució d’actuacions 2019 del
Programa complementari de
millora de camins municipals

15/10/2020

04/01/2021

15/11/2020

Justificació d’actuacions 2019
del Programa complementari de
millora de camins municipals

15/10/2020

04/01/2021

15/11/2020

Setè. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”.
Vuitè. PUBLICAR la part corresponent a la liquidació definitiva i la modificació de
terminis del present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicarlo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema
nacional de publicitat de subvencions.
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 35.4 del règim del
Programa complementari de millora de camins municipals, la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del dictamen substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de regim jurídic i procediment administratiu comú, en tractar-se d’actes integrants d’un
procediment de concurrència competitiva.”
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13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018 amb
termini de justificació fins al 30 de setembre de 2019 i dels ajuts del recurs
“Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits”,
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019, i aprovar diverses
revocacions i l’acceptació de diverses renúncies d’ajuts (Exp. núm.
2017/0009086).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord núm. 170/18, de 26
d’abril de 2018, va resoldre el procediment per a la concessió d’ajuts econòmics en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” (en endavant Catàleg).

2.

D’acord amb l’article 30 del règim de l’esmentat Catàleg, el període d’execució dels
ajuts anuals comprenia l’any natural 2018 i la justificació finalitzava el 31 de març
de 2019.

3.

La liquidació provisional i la definitiva d’aquests ajuts es a aprovar, respectivament,
per Decret de la Presidència de la corporació núm. 6800/19, de 23 de maig de 2019,
i per acord de Junta de Govern núm. 519/19, de 31 d’octubre de 2019. Aquestes
liquidacions no van incloure el recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió
d’habitatges municipals o cedits”, malgrat tenir el mateix termini de justificació, atès
que l’autorització i disposició de la despesa d’aquests ajuts no estava
comptabilitzada en el moment d’acordar la liquidació provisional.

4.

D’altra banda, es va ampliar el termini d’execució fins al 30 juny de 2019 i el de
justificació fins al 30 de setembre de 2019 de diversos ajuts del Catàleg 2018,
mitjançant decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14337/18,
de 18 de desembre de 2018, i núm. 5220/19, de 26 d’abril de 2019.

5.

Respecte d’aquests darrers així com del recurs “Foment del lloguer assequible i de
la gestió d’habitatges municipals o cedits”, la liquidació provisional i la corresponent
obertura del període d’audiència de quinze dies hàbils es van aprovar mitjançant
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 13143/19, de 19 de
novembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 de
novembre de 2019.

6.

El període d’audiència va finalitzar el 16 de desembre de 2019 i els centres gestors
van deixar constància de l’estat dels ajuts mitjançant els informes que s’incorporen
a l’expedient, per la qual cosa corresponia aprovar la liquidació definitiva.
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7.

Una vegada aprovat el pressupost 2020 i incorporats els romanents de l’exercici
2019 es van extreure les dades comptables del Sistema Integrat de Gestió
Corporativa “SIGC” d’aquesta Diputació el 3 de març de 2020 per procedir a la
liquidació.

8.

El mateix 3 de març de 2020, la Gerència del Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats va emetre informe, que s’incorpora a aquest expedient, en què s’explica
que:
§ El Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt van sol·licitar
el recurs econòmic de “Foment de lloguer assequible i de la gestió d’habitatges
municipals o cedits” del Catàleg de serveis de l’any 2018.
§ Ambdós ens van sol·licitar, dins el termini establert, l’ampliació dels terminis
d’execució i de justificació i a tal efecte van justificar el 25 per cent de l’import
de l’ajut en el moment de la sol·licitud d’ampliació.
§ Respecte d’aquestes quanties justificades, el centre gestor no va tramitar el
pagament el 2018 ni la incorporació com a romanent l’exercici següent.
§ Quan els ens van justificar la totalitat dels ajuts, es va posar de manifest l’error,
amb la qual cosa cal procedir a reconèixer un crèdit en aquest exercici
pressupostari per import de 1.303,48 € a favor de l’Ajuntament de Lliçà de Munt
i de 1.758,55 € a favor del Consell Comarcal del Moianès, atès que dites
quantitats es van justificar correctament i es troben pendents de pagament

9.

En aquest estat de tramitació es trobava la liquidació del Catàleg de serveis de l’any
2018 quan l’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar
pandèmia internacional la situació d’emergència sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19 i el 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020,
es va declarar l’estat d’alarma i un seguit de mesures per contenir l’expansió del
citat virus i d’altres colaterals relatives a la suspensió de l’activitat del sector privat i
del sector públic, entre les quals es destaca la suspensió dels terminis
administratius i el confinament dels ciutadans. El reial decret citat es va prorrogar
posteriorment en diverses ocasions.

10. Malgrat existien excepcions a la suspensió dels terminis administratius, en tant que
de la liquidació es poden derivar efectes desfavorables com revocacions i
reintegraments, no es va considerar oportú fer valer aquestes excepcions i continuar
la tramitació del procediment en un moment d’especial vulnerabilitat dels ens locals
que havien d’afrontar altres procediments més urgents per atendre la crisi sanitària.
11. Els terminis administratius es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial
decret 537/2020, de 22 de maig. Atès que l’activitat administrativa de la Diputació
de Barcelona i dels ens locals permet en aquests moments abordar la liquidació,
sense més dilacions, es creu oportú tramitar-la i així poder finalitzar l’expedient.
Fonaments de dret
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1. L’aprovació de la liquidació definitiva quan comporta revocació de recursos és
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.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, 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.
2. D’acord amb l'annex 4 "Instruccions sobre reconeixements de crèdit” de les
Instruccions de control intern de la Diputació per l'any 2020, de 3 de desembre de
2019, l’aprovació de l’autorització i compromís de les despeses referides en la part
expositiva ha de seguir el tràmit d’un reconeixement de crèdit i, en tant en l’anterior
exercici existia consignació pressupostària, la competència per a la seva aprovació,
li correspon al mateix òrgan a qui correspon la competència originària per aprovar-ne
l’autorització i la disposició.
3. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, amb relació a les renúncies presentades i els
efectes comptables que d’aquestes es deriven amb relació a la liquidació.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
2018 amb termini d’execució entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019 i de
justificació fins al 30 de setembre de 2019, així com dels ajuts del recurs “Foment del
lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits” amb termini d’execució
entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018 i de justificació fins al 31 de
març de 2019, i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que
s’indiquen en els acords següents.
Segon. ACCEPTAR la renúncia total o parcial dels ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2018 que es detallen en l’annex 1 que forma part del present dictamen,
d’acord amb els informes dels centres gestors, que s’incorporen a l’expedient.
Tercer. AJUSTAR comptablement, com a conseqüència de les renúncies acceptades
en l’acord anterior, els imports detallats a l'esmentat annex 1 a les aplicacions del
pressupost vigent i a través dels ajustaments de valor que hi consten, en el sentit de
reduir l'autorització i disposició de la despesa indicada; no efectuant-se cap
reintegrament a dites aplicacions pressupostàries quan les despeses no s’han
incorporat al pressupost actual com a romanent de crèdit.
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Quart. APROVAR les revocacions per la totalitat o parcials dels ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2018 que es detallen en l’annex 1 que forma part del present
dictamen, d’acord amb els informes dels centres gestors, que s’incorporen a l’expedient.
Cinquè. AJUSTAR comptablement, com a conseqüència de les revocacions aprovades
en l’acord anterior, els imports detallats a l'esmentat annex 1 a les aplicacions del
pressupost vigent i a través dels ajustaments de valor que hi consten, en el sentit de
reduir l'autorització i disposició de la despesa indicada; no efectuant-se cap
reintegrament a dites aplicacions pressupostàries quan les despeses no s’han
incorporat al pressupost actual com a romanent de crèdit.
Sisè. ESTABLIR que, en el cas en què escaigui el reintegrament d’acord amb el que
s’indica en l’annex 1, aquest es podrà fer efectiu mitjançant compensació del pagament
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari o
mitjançant transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona en la que
indiqui en el concepte que es tracta d’un reintegrament.
Setè. APROVAR, en el marc de la liquidació del recurs “Foment del lloguer assequible i
de la gestió d’habitatges municipals o cedits” del Catàleg de serveis de l’any 2018, un
reconeixement de crèdit per import de mil tres-cents tres euros i quaranta-vuit cèntims
(1.303,48 €) a favor de l’Ajuntament de Lliçà de Munt i un reconeixement de crèdit de
mil set-cents cinquanta-vuit euros i cinquanta-cinc cèntims (1.758,55 €) a favor del
Consell Comarcal del Moianès.
Vuitè. AUTORITZAR i disposar la despesa de tres mil seixanta-dos euros i tres cèntims
(3.062,03 €) per fer efectiu el reconeixement de crèdit referit a l’acord anterior, d’acord
amb el detall següent:
Ens

NIF

Codi XGL

Aplicació
pressupost.

Núm. op.
comptable

Import
(EUR)

Ajuntament
de Lliçà de P0810600G 18/Y/252418 G/50300/15100/46280 2003002707 1.303,48
Munt
Consell
Comarcal
P0800317J 18/Y/252415 G/50300/15100/46582 2003002708 1.758,55
del
Moianès
Novè. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableixen els articles 37.4.c) i 40.3 del
règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del present acte 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
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administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva.
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Annex 1 al dictamen relatiu a Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de
l’any 2018 amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2019 i dels ajuts del recurs “Foment del lloguer
assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits” amb termini de justificació fins al 31 de març de
2019, i aprovar diverses revocacions i l’acceptació de diverses renúncies d’ajuts (exp. núm. 2017/0009086)

Ens
destinatari

Ajuntament
d'Aiguafreda

Ajuntament
d'Aiguafreda

Ajuntament
d'Alella

NIF Ens

Actuació

Esdeveniments i
programes
P0801400C
esportius
d'Aiguafreda
2018
Llibre de
fotografies
P0801400C
antigues de
l'arxiu històric
municipal
Subvencions:
Propietaris
d'habitatges
P0800300F
desocupats,
joves per
l'emancipació

Ajuntament
de Cardedeu

Ambientalització
P0804500G
de la gestió local

Ajuntament
de Castellcir

P0805400I

Ajuntament
de Fonollosa

P0808300H

Import
concedit
(EUR)

Pagament
s avançats
(EUR)

Altres
pagaments
(EUR)

Saldo
pendent
de
pagament
(EUR)

3.000,00

2.250,00

0,00

750,00

1.809,28

5.000,00

0,00

0,00

0,00

4.940,40

1.809,28

59,61

Estat

Import
renúncia /
revocació
(EUR)

Import
ajustament
de valor
negatiu
(EUR)

Aplicació
pressupos
tària 2020

Operació
comptable
d'ajustament
de valor
negatiu

Import a
reintegrar

Oficina
Activitats
Esportives

Revocació

3.000,00

750,00

G/80200/34
100/46280

2003900068

2.250,00

Servei
Imatge
Corp.,Dif.,
Esdev.i
Proj.Edit

Revocació

1.809,28

1.809,28

G/11100/92
050/46280

2003900072

59,61

El crèdit no
s’ha
incorporat
com a
romanent

-

-

Renúncia

365,22

El crèdit no
s’ha
incorporat
com a
romanent

-

-

Renúncia

400,00

250,00

G/80200/34
100/46281

2003900069

150,00

Revocació

2.500,00

625,00

G/80200/34
100/46281

2003900070

1.875,00

Codi XGL

Centre
gestor

18/Y/252975

18/Y/256646

18/Y/252432

3.000,00

0,00

2.634,78

365,22

18/Y/253143

Beques per
l'esport

1.000,00

750,00

0,00

250,00

18/Y/252589

Beques
esportives
contra la lluita de
l'exclusió social

2.500,00

1.875,00

0,00

625,00

18/Y/252580

Oficina
d'Habitatge
Oficina
Tècnica
d'Educació
i Promoció
Ambiental
Oficina
Activitats
Esportives
Oficina
Activitats
Esportives

Renúncia
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Ens
destinatari
Ajuntament
de les Masies
de Voltregà

Ajuntament
de Moià

Ajuntament
de Rellinars

Ajuntament
de Sabadell

Ajuntament
de Sant Feliu
de Llobregat

Ajuntament
de Sant Iscle
de Vallalta

NIF Ens

Actuació

Adequació de la
planta 1ª de
l'antic edifici de
l'ajuntament.
Dinamització del
teixit comercial
de moià P0813700B
accions del pla
de dinamització
comercial a moià
P0811600F

P0817800F

P0818600I

P0821000G

P0819200G

Publicacions
locals
Captació
d'habitatges
buits de petits
tenidors per a la
borsa de
mediació social
Transformar
sant feliu:
l'Agenda 2030
per al
desenvolupame
nt sostenible
Llibre
#somsantiscle

Import
concedit
(EUR)

Pagament
s avançats
(EUR)

Altres
pagaments
(EUR)

Saldo
pendent
de
pagament
(EUR)

24.000,00

0,00

7.552,50

5.300,00

0,00

5.068,19

Estat

Import
renúncia /
revocació
(EUR)

Import
ajustament
de valor
negatiu
(EUR)

Aplicació
pressupos
tària 2020

Operació
comptable
d'ajustament
de valor
negatiu

Oficina
d'Habitatge

Revocació

16.447,50

16.447,50

G/50300/15
100/76280

2003900102

18/Y/256316

Servei
Comerç
Urbà

Renúncia

231,81

231,81

G/30300/43
100/46280

2003900096

Revocació

1.829,72

1.829,72

G/11100/92
050/46280

2003900073

Codi XGL

Centre
gestor

16.447,50

18/Y/252463

231,81

1.829,72

0,00

0,00

1.829,72

18/Y/256654

Servei
Imatge
Corp.,Dif.,
Esdev.i
Proj.Edit

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

18/Y/258647

Oficina
d'Habitatge

Revocació

5.000,00

5.000,00

G/50300/15
100/46281

2003900107

18/Y/253384

Oficina
d'Europa i
Estratègia
Internacional

Renúncia

3.963,00

3.963,00

G/10101/92
061/46280

2003900080

18/Y/256639

Servei
Imatge
Corp.,Dif.,
Esdev.i
Proj.Edit

Revocació

1.823,29

1.823,29

G/11100/92
050/46280

2003900074

14.000,00

1.823,29

6.036,74

0,00

4.000,26

0,00

3.963,00

1.823,29

Import a
reintegrar
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Sant Joan
de
Vilatorrada

P0822500E

Ajuntament
de Sant Martí
de Centelles

P0822200B

Ajuntament
de Sant
Quintí de
Mediona

P0823600B

Ajuntament
de Sant
Quintí de
Mediona

Actuació
Recuperació
memòria
històrica de les
fàbriques tèxtils
de Sant Joan de
Vilatorrada
Esdeveniments i
programes
esportius: 11
cursa
d'orientació i
esport a l'Escola
Valldaneu
Itinerari per la
conscienciació
contra el canvi
climàtic

Import
concedit
(EUR)

Pagament
s avançats
(EUR)

Altres
pagaments
(EUR)

Saldo
pendent
de
pagament
(EUR)

Codi XGL

Centre
gestor

1.714,07

0,00

0,00

1.714,07

18/Y/256640

Servei
Imatge
Corp.,Dif.,
Esdev.i
Proj.Edit

3.500,00

2.625,00

0,00

875,00

18/Y/252951

Oficina
Activitats
Esportives

3.000,00

0,00

788,43

2.211,57

18/Y/253176

Edició publicació
col·lecció
P0823600B
"Històries de
Sant Quintí de
Mediona"

1.813,24

0,00

0,00

1.813,24

18/Y/256632

P0823900F

Projecte
d'agermanament

2.400,00

726,10

1.475,00

198,90

18/Y/253390

Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt

P0826400D

Pla de seguretat
local de Sant
Vicenç de
Montalt

9.600,00

0,00

9.346,44

253,56

Ajuntament
de Santa
Maria de
Martorelles

P0825600J

Joventut

1.807,54

0,00

0,00

1.807,54

Ajuntament
de Sant
Quirze Safaja

Oficina
Tècnica
d'Educació
i Promoció
Ambiental
Servei
Imatge
Corp.,Dif.,
Esdev.i
Proj.Edit
Oficina
d'Europa i
Estratègia
Internacion
al

Estat

Import
renúncia /
revocació
(EUR)

Import
ajustament
de valor
negatiu
(EUR)

Aplicació
pressupos
tària 2020

Operació
comptable
d'ajustament
de valor
negatiu

Revocació

1.714,07

1.714,07

G/11100/92
050/46280

2003900075

Revocació

3.500,00

875,00

G/80200/34
100/46280

2003900071

Renúncia

2.211,57

El crèdit no
s’ha
incorporat
com a
romanent

-

-

Renúncia

1.813,24

1.813,24

G/11100/92
050/46280

2003900076

Revocació

198,90

198,90

G/10101/92
061/46280

2003900081

-

-

G/80001/23
110/46280

2003900097

18/Y/253222

Gabinet
Prevenció i
Seguretat

Renúncia

253,56

El crèdit no
s’ha
incorporat
com a
romanent

18/Y/253513

Oficina Pla
Jove

Revocació

1.807,54

1.807,54

Import a
reintegrar

2.625,00

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Pagament
s avançats
(EUR)

Altres
pagaments
(EUR)

Saldo
pendent
de
pagament
(EUR)

P0826900C

Reforma de dos
habitatges en
edifici
plurifamiliar

24.000,00

0,00

6.000,00

18.000,00

P0830100D

Pla de seguretat
local de
Viladecavalls

P0802500I

Pas elevat
passeig dels
herois

Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Seva
Ajuntament
de
Viladecavalls

Ajuntament
del Bruc

Ajuntament
del Masnou

Consorci de
Promoció
Turística
Costa del
Maresme

P0811700D

Q0801899F

Foment del
lloguer
assequible i de
la gestió
d'habitatges
municipals
Difusió del
patrimoni
iberoromà del
Maresme a
través del
Festival
Laietania

8.000,00

0,00

7.973,56

26,44

Codi XGL

Centre
gestor

18/Y/252460

Oficina
d'Habitatge

18/Y/253218

Gabinet
Prevenció i
Seguretat

Estat

Import
renúncia /
revocació
(EUR)

Import
ajustament
de valor
negatiu
(EUR)

Aplicació
pressupos
tària 2020

Operació
comptable
d'ajustament
de valor
negatiu

Revocació

18.000,00

18.000,00

G/50300/15
100/76280

2003900101

Renúncia

26,44

El crèdit no
s’ha
incorporat
com a
romanent

-

-

Revocació

6.948,38

6.948,38

G/50100/45
302/76280

2003900120

10.000,00

0,00

3.051,62

6.948,38

18/Y/256877

Oficina
Tècnica de
Mobilitat i
Seguretat
Viària Local

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

18/Y/258655

Oficina
d'Habitatge

Renúncia

5.000,00

5.000,00

G/50300/15
100/46281

2003900108

18/Y/255915

Oficina
Estudis i
Recursos
Culturals

Renúncia

1.492,38

1.492,38

G/40101/33
400/46780

2003900077

80.395,51

70.579,11

4.670,00

0,00

3.177,62

1.492,38

143.767,14

14.262,84

56.008,80

73.495,51

Import a
reintegrar

6.900,00
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar la contractació
conjunta relativa al servei, social i ambientalment responsable, de notificació
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a l’empresa SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME, mitjançant tramitació
ordinària, regulació harmonitzada, per procediment negociat sense publicitat per
raons tècniques (Exp. núm. 2018/0020546).- 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. En data 20 de juny de 2019, per acord núm. 319 de la Junta de Govern, es va
adjudicar la contractació relativa al Servei, social i ambientalment responsable, de
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, tramitat de
forma ordinària mitjançant procediment negociat per raons tècniques amb més d’un
criteri d’adjudicació, subjecta a regulació harmonitzada i susceptible de recurs
especial, a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA
SME (NIF A-83052407), pels preus unitaris i millores que es detallen a continuació:
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.

Preu unitari
IVA exclòs
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,63 €
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
D2
D2
D2
D2
D2
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB PROVA
DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA PLUS AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local

Trams de pes
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.

Preu unitari
IVA exclòs
3,69 €
3,92 €
4,62 €
6,20 €
6,46 €

Preu unitari
IVA exclòs
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,53 €
3,59 €
3,82 €
4,52 €
6,10 €
6,36 €

Preu unitari
IVA exclòs
3,85 €
3,91 €
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA PLUS AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
D1
D1
D1
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

Preu unitari
IVA exclòs
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,87 €
3,93 €
4,16 €

A aquests preus se’ls aplicarà un 21 % d’IVA.
• 6 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels per a la prestació dels serveis a la província
de Barcelona, per sobre dels 10 exigits el punt 6.3 del PPT.
• Un termini màxim de 2 hores i trenta minuts per a la recollida de trameses urgents
en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió.
Així mateix es va disposar, en l’acord esmentat, amb càrrec als pressupostos
corporatius una despesa pluriennal de 12.959.238,43 € (IVA inclòs), d’acord amb el
detall següent:
• Respecte a la Diputació de Barcelona, la despesa de 29.929,94 €
• Respecte a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 12.914.742,26 €
• Respecte a l’Institut del Teatre, la despesa de 14.566,23 €
2. Amb data 11 d’agost de 2019 es va formalitzar el corresponent contracte, amb
vigència de 2 d’octubre de 2019 a 1 d’octubre de 2020.
3. La directora de Serveis d’Edificació i Logística i el subdirector de Logística, en dates
28 de febrer de 2020 i 2 de març de 2020, respectivament, han signat un escrit de
comunicació de pròrroga del contracte per un any, i la van justificar tal com es
transcriu literalment a continuació:
“Aquesta contractació es va adjudicar mitjançant procediment negociat per raons
tècniques donat que, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA es l’únic operador
designat per l’Estat per prestar el servei postal universal i notificar amb presumpció,
atorgada per llei, de veracitat i fefaència en procediments administratius.
La pròrroga del present contracte és necessària per donar continuïtat al servei de
notificacions administratives fins a una nova contractació.
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Per aquest motiu, considerem adient sol·licitar la pròrroga de la vigent contractació
per 1 any més, donat que aquesta s’ajusta a les necessitats de la corporació.”
4. Per escrit de data 9 de juny de 2020, la directora de Serveis d’Edificació i Logística i
el subdirector de Logística van preavisar a l’empresa contractista, via e-notum, de la
pròrroga del contracte amb efectes de 2 d’octubre de 2020 a 1 d’octubre de 2021.
Aquest escrit va ser acceptat el dia 10 de juny de 2020 per l’empresa SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME (NIF A-83052407), segons
consta en la corresponent evidència del procés de notificació.
5. En la pròrroga de referencia s’han adherit tots els ens que formaven part d’aquest
contracte.
6. Per ofici de data 6 de juliol de 2020, la directora de Serveis d’Edificació i Logística i
el subdirector de Logística han indicat que l’import generat per la pròrroga de
referència de 8.557.214,09 € (IVA inclòs), s’haurà d’imputar a les aplicacions
pressupostàries i exercicis que es detallen a continuació:
• Respecte a la Diputació de Barcelona, la despesa pluriennal de 29.929,94 € (IVA
inclòs):
Exercici
2020
2021

Import
7.482,49 €
22.447,45 €

Orgànic
20310
20310

Programa
92020
92020

Econòmic
22201
22201

• Respecte a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa pluriennal de
8.519.688,37 € (IVA inclòs):
Exercici
2020
2021

Import
2.129.922,09 €
6.389.766,28 €

Aplicació pressupostària
R0100 93200 22201
R0100 93200 22201

• Respecte a l’Institut del Teatre, la despesa pluriennal de 7.595,78 € (IVA inclòs):
Exercici
2020
2021

Import
2.940,30 €
4.655,48 €

Aplicació pressupostària
99030 22201
99030 22201
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I pels següents preus unitaris:
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB PROVA
DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.

Preu unitari
IVA exclòs
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,63 €
3,69 €
3,92 €
4,62 €
6,20 €
6,46 €

Preu unitari
IVA exclòs
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB PROVA
DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA PLUS AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

Preu unitari
IVA exclòs
6,32 €
3,53 €
3,59 €
3,82 €
4,52 €
6,10 €
6,36 €

Preu unitari
IVA exclòs
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,87 €
3,93 €
4,16 €

A aquests preus se’ls aplicarà un 21 % d’IVA.
Tot mantenint les millores de l’oferta:
• 6 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels per a la prestació dels serveis a la província
de Barcelona, per sobre dels 10 exigits el punt 6.3 del PPT.
• Un termini màxim de 2 hores i trenta minuts per a la recollida de trameses urgents
en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’inici de l’expedient de contractació, a aquest contracte li és d’aplicació
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
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2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència (PCAP) estableix que la durada del contracte és d’un any
per l’admissió d’enviaments i un any i 6 mesos per a la resta de prestacions que
consten en el PPTP. El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 2 anys per
l’admissió d’enviaments més 6 mesos per a la resta de prestacions que consten en
el PPT.
3. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de
23.562.251,70 €, IVA exclòs, desglossat de la manera següent:
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

1 any
1 any
En els termes de la clàusula 2.3 del
present plec
Valor estimat

10.710.114,41 €
10.710.114,41 €
2.142.022,88 €
23.562.251,70 €

4. D’acord amb l’establert a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) la pròrroga del contracte ha esdevingut en
obligatòria pel contractista en haver-se preavisat amb una antelació mínima de dos
mesos a la data d’acabament de la seva vigència.
5. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la pròrroga
proposada requereix un informe preceptiu de la Secretaria de la corporació.
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per
delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1 i 7 e) de
la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el BOPB de 19 de
desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti
els següents
ACORDS
Primer. PRORROGAR, amb efectes de 2 d’octubre de 2020 a 1 d’octubre de 2021, la
vigència del contracte formalitzat amb data 11 d’agost de 2019, amb l’empresa
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME (NIF A-83052407),
corresponent al Servei, social i ambientalment responsable, de notificació
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, pels preus unitaris i
millores que es detallen a continuació:
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB PROVA
DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB PROVA
DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.

Trams de pes

Preu unitari
IVA exclòs
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,63 €
3,69 €
3,92 €
4,62 €
6,20 €
6,46 €

Preu unitari
IVA exclòs
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,51 €
3,57 €

Preu unitari
IVA exclòs
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D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA PLUS AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2

Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,53 €
3,59 €
3,82 €
4,52 €
6,10 €
6,36 €

Preu unitari
IVA exclòs
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,87 €
3,93 €
4,16 €

A aquests preus se’ls aplicarà un 21 % d’IVA.
• 6 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels per a la prestació dels serveis a la província
de Barcelona, per sobre dels 10 exigits el punt 6.3 del PPT.
• Un termini màxim de 2 hores i trenta minuts per a la recollida de trameses urgents
en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió.
Segon. DETERMINAR que la despesa pluriennal generada per la pròrroga de
referència, d’import 8.557.214,09 € (IVA inclòs), es farà efectiva a càrrec de les
aplicacions pressupostàries i desglossaments següents:
• Respecte a la Diputació de Barcelona, la despesa pluriennal de 29.929,94 € (IVA
inclòs):
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Exercici
2020
2021

Import
7.482,49 €
22.447,45 €

Orgànic
20310
20310

Programa
92020
92020

Econòmic
22201
22201

• Respecte a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa pluriennal de
8.519.688,37 € (IVA inclòs):
Exercici
2020
2021

Import
2.129.922,09 €
6.389.766,28 €

Aplicació pressupostària
R0100 93200 22201
R0100 93200 22201

• Respecte a l’Institut del Teatre, la despesa pluriennal de 7.595,78 € (IVA inclòs):
Exercici
2020
2021

Import
2.940,30 €
4.655,48 €

Aplicació pressupostària
99030 22201
99030 22201

Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de 29.929,94 € (IVA inclòs) derivada
d’aquesta contractació, corresponent a la Diputació de Barcelona, que es farà efectiva
a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2020
2021

Import
7.482.49 €
22.447,45 €

Orgànic
20310
20310

Programa
92020
92020

Econòmic
22201
22201

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en el corresponent pressupost de l’any 2021.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.”
Servei de Programació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 56.077,04 €, a l’Ajuntament de Calders, per a
finançar l’actuació local “Obra a l’edifici del carrer Montardo, 58”, al 0 % d’interès
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011077).- 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
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del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Calders, va presentar en data 2 de juliol de 2020 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Obra a l’edifici del carrer Montardo, 58” la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Calders
“Obra a l’edifici del carrer Montardo, 58”
56.077,04 EUR
0%
-0,03 %
-84,22 EUR
10
39/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 cinquanta-sis mil setanta-set euros
amb quatre cèntims (56.077,04 €) 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.”
16.- 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 Calella, per a finançar
l’actuació local “P. Urbanització del carrer Sant Antoni i Sant Pere”, al 0 %
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011839).- 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
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del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Calella, va presentar en data 14 de juliol de 2020 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “P. Urbanització del Carrer Sant Antoni i Sant Pere” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Calella
“P. Urbanització del Carrer Sant Antoni i Sant
Pere”
200.000,00 EUR
0%
-0,03 %
-300,39 EUR
10
51/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €; a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a
finançar l’actuació local “Inversions en maquinària i instal·lacions tècniques
2020”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0010944).- 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
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del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Canet de Mar, va presentar en data 30 de juny de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions en maquinària i instal·lacions
tècniques 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 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canet de Mar
“Inversions en maquinària i instal·lacions
tècniques 2020”
40.000,00 EUR
0%
-0,25 %
-251,63 EUR
5
36/2020

* 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 quaranta mil euros (40.000,00 €)
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.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a
finançar l’actuació local “Inversió nova en elements de transport per la brigada
municipal”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0010950).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
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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 Canet de Mar, va presentar en data 30 de juny de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió nova en elements de transport per
la brigada municipal” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic
que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canet de Mar
“Inversió nova en elements de transport per la
brigada municipal”
45.000,00 EUR
0%
- 0,25 %
- 283,09 EUR
5
37/2020

* 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 qua es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-cinc mil euros
(45.000,00 €) 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.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a
finançar l’actuació local “Inversió en edificis municipals i via pública”, al 0 %
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011755).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un instrument
de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte
del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Canet de Mar, va presentar en data 14 de juliol de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió en edificis municipals i via pública”
la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canet de Mar
“Inversió en edificis municipals i via pública ”
90.000,00 EUR
0%
- 0,03 %
- 135,17 EUR
10
48/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 noranta mil euros (90.000,00 €) 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.”
20.- 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 Cervelló, per a finançar
l’actuació local “2020/2/INVER/5 Expropiació terrenys”, al 0 % d’interès i a retornar
en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011010).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen,
que és del tenor següent:
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“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un instrument
de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte
del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Cervelló, va presentar en data 1 de juliol de 2020 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “2020/2/INVER/5 Expropiació terrenys” la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cervelló
“2020/2/INVER/5 Expropiació terrenys”
200.000,00 EUR
0%
0,01 %
99,96 EUR
10
38/2020

* 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.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, per a finançar
l’actuació local “Inversió en obra serveis bàsics 2020”, al 0 % d’interès i a retornar
en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011198).- 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 del Masnou, va presentar en data 3 de juliol de 2020 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Obres en serveis bàsics 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 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament del Masnou
“Obres en serveis bàsics 2020”
96.000,00 EUR
0%
0,01 %
47,98 EUR
10
41/2020

* 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 noranta-sis mil euros (96.000,00 €)
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.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 104.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, per a finançar
l’actuació local “Inversió moble 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats
(Exp. núm.2020/0011197).- 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 del Masnou, va presentar en data 3 de juliol de 2020 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversió Moble 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 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament del Masnou
“Inversió Moble 2020”
104.000,00 EUR
0%
-0,25 %
-654,25 EUR
5
40/2020

* 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 quatre mil euros (104.000,00 €)
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.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 71.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a finançar
l’actuació local “Teatre, Maquinària i utillatge”, al 0 % d’interès i a retornar en 5
anualitats (Exp. núm.2020/0011713).- 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 la Garriga, va presentar en data 14 de juliol de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Teatre. Maquinària i utillatge” la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de la Garriga
“Teatre. Maquinària i utillatge”
71.000,00 EUR
0%
-0,28 %
-500,64 EUR
5
44/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 setanta-un mil euros (71.000,00 €)
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.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 79.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a finançar
l’actuació local “Reforma Parc dels Pinetons”, al 0 % d’interès i a retornar en 10
anualitats (Exp. núm.2020/0011714).- 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 la Garriga, va presentar en data 14 de juliol de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Reforma Parc dels Pinetons” la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de la Garriga
“Reforma Parc dels Pinetons”
79.000,00 EUR
0%
-0,03 %
-118,65 EUR
10
45/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 setanta-nou mil euros (79.000,00 €)
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.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a finançar
l’actuació local “PAR. Can Luna. Espai Jove. Rehabilitació”, al 0 % d’interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011716).- 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 la Garriga, va presentar en data 14 de juliol de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “PAR. Can Luna. Espai Jove. Rehabilitació” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
“PAR. Can Luna. Espai Jove. Rehabilitació”
50.000,00 EUR
0%
-0,03 %
-75,10 EUR
10
46/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 cinquanta mil euros (50.000,00 €)
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.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l’Ajuntament de Matadepera, per a
finançar l’actuació local “Adequació vial de la Riera de les Arenes”, al 0 % d’interès
i a retornar en 10 anualitats. (Exp. núm. 2020/0011933).- 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
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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 Matadepera, va presentar en data 17 de juliol de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Adequació vial de la Riera de les Arenes” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Matadepera
“Adequació vial de la Riera de les Arenes”
100.000,00 EUR
0%
-0,03 %
-150,19 EUR
10
52/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 mil euros (100.000,00 €) 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.”
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a l’Ajuntament de Monistrol de Calders,
per a finançar l’actuació local “Compra camió servei escombraries”, al 0 %
d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0003504).- 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
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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 Monistrol de Calders, va presentar en data 14 de febrer de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Compra camió servei escombraries” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Monistrol de Calders
“Compra camió servei escombraries”
120.000,00 EUR
0%
- 0,25 %
- 754,90 EUR
5
3/2020

* 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 vint mil euros (120.000,00 €)
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.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.248,70 €, a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
per a finançar l’actuació local “Obres d'urb. del passatge indústria i tram final de
c. Sant Antoni M. Claret 2020/000509”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats
(Exp. núm.2020/0011301).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
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“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un instrument
de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte
del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, va presentar en data 6 de juliol de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres d’urb. del passatge indústria i tram
final de c. Sant Antoni M. Claret 2020/000509” la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Llorenç Savall
“Obres d’urb. del passatge indústria i tram
final de c. Sant Antoni M. Claret 2020/000509”
98.248,70 EUR
0%
-0,03 %
-147,56 EUR
10
42/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 noranta-vuit mil dos-cents quarantavuit euros amb setanta cèntims (98.248,70 €) 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.”
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a l’Ajuntament de Subirats, per a finançar
l’actuació local “Modificació de la Travessera de Sant Pau”, al 0 % d’interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0010577).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
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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 Subirats, va presentar en data 23 de juny de 2020 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Modificació de la Travessera de Sant Pau” la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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.
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• 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Subirats
“Modificació de la Travessera de Sant Pau”
80.000,00 EUR
0%
0,01 %
39,98 EUR
10
35/2020

* 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 vuitanta mil euros (80.000,00 €) 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.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 161.538,63 €, a l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, per a finançar l’actuació local “Compra de vehicles”, al 0 % d’interès
i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0011767).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
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Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un instrument
de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte
del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, va presentar en data 14 de juliol de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Compra de vehicles” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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• 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
“Compra de vehicles”
161.538,63 EUR
0%
- 0,28 %
- 1.139,05 EUR
5
49/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 seixanta-un mil cinc-cents
trenta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims (161.538,63 €) 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.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 35.000 €, a l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, per a finançar l’actuació local “Compra d’ordinadors”, al 0 % d’interès
i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0011769).- La Junta, de conformitat amb
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la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un instrument
de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte
del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de
la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, va presentar en data 14 de juliol de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Compra d’ordinadors” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) disposen
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels
crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el 28.3.2012
i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a
1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la 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.
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• 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
“Compra d’ordinadors”
35.000,00 EUR
0%
- 0,28 %
- 246,79 EUR
5
50/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 trenta-cinc mil euros (35.000,00 €)
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.”
32.- 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 Torelló, per a finançar
l’actuació local “Inversió en obra 2020”, al 0 % d’interès i a retornar en 10
anualitats (Exp. núm.2020/0011751).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
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Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen,
que és del tenor següent:
“Fets
1. 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 Torelló, va presentar en data 14 de juliol de 2020 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversió en obra 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 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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.
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• 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torelló
“Inversió en obra 2020”
200.000,00 EUR
0%
-0,03 %
-300,39 EUR
10
47/2020

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 54.528,21 €, a l'Ajuntament de Calella, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010902).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans,
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Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Calella presentà en data 29/06/2020 una sol·licitud d'un préstec
d’1.521.000,00 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 Calella.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.521.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,640 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és
d’1.521.000,00 euros amb una subvenció d’import de 54.528,21 euros.
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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.
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
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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 54.528,21 euros a
l'Ajuntament de Calella per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la
Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de
la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 29/06/2020.
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 Calella, 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).”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 50.190,33 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010298).- 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
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1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Cardedeu presentà en data 17/06/2020 una sol·licitud d'un préstec
d’1.400.000,00 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 Cardedeu.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.400.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,640 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és
d’1.400.000,00 euros amb una subvenció d’import de 50.190,33 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,
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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.
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.
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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 50.190,33 euros a
l'Ajuntament de Cardedeu 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 17/06/2020.
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 Cardedeu, 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).”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 69.625,26 €, a l'Ajuntament de Cervelló, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0011023).- 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.
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Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Cervelló presentà en data 01/07/2020 una sol·licitud d'un préstec de
3.401.229,64 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 Cervelló.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 3.401.229,64 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 0,830 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és
d’1.497.534,02 euros amb una subvenció d’import de 69.625,26 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.
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
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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 69.625,26 euros a
l'Ajuntament de Cervelló 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 01/07/2020.
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 Cervelló, 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).”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 66.871,37 €, a l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010301).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
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condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 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 Lliçà d'Amunt presentà en data 17/06/2020 una sol·licitud d'un
préstec de 1.438.302,00 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 Lliçà d'Amunt.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.438.302,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,830%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de
1.438.302,00 euros amb una subvenció d’import de 66.871,37 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.
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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.
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
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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 66.871,37 euros a
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt 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 17/06/2020.
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 Lliçà d'Amunt, 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).”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 43.558,04 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010743).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
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condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 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 Manlleu presentà en data 26/06/2020 una sol·licitud d'un préstec
d’1.215.000,00 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 Manlleu.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.215.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,640 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és
d’1.215.000,00 euros amb una subvenció d’import de 43.558,04 euros.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor).
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017.
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon
a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020.
6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en allò que afecta
la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i l’article
4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar.
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB de
19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 43.558,04 euros a
l'Ajuntament de Manlleu per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la
Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de
la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 26/06/2020.
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 Manlleu, 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).”
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 121.922,54 €, a l'Ajuntament Martorell, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010651).- 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 Martorell presentà en data 25/06/2020 una sol·licitud d'un préstec
de 2.622.369,36 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 Martorell.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 2.622.369,36 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 0,830 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de
2.622.369,36 euros amb una subvenció d’import de 121.922,54 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 121.922,54 euros a
l'Ajuntament de Martorell per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco
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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 25/06/2020.
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 Martorell, 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).”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 42.919,89 €, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010019).- 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 de Sant Fruitós de Bages presentà en data 12/06/2020 una sol·licitud
d'un préstec de 923.141,87 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 923.141,87 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 0,830 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de
923.141,87 euros amb una subvenció d’import de 42.919,89 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 42.919,89 euros a
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per finançar el tipus d’interès del préstec concedit
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta
a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 12/06/2020.
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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 de Sant Fruitós de Bages, 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).”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 17.651,71 €, a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009721).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 08/06/2020 una sol·licitud d'un
préstec de 492.373,75 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 492.373,75 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 de
492.373,75 euros amb una subvenció d’import de 17.651,71 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.
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.
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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 17.651,71 euros a
l'Ajuntament de Sant Just Desvern per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 08/06/2020.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la corporació.
Tercer.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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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
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
Protocol General per a la posterior adhesió per part dels Consells Comarcals als
Programes de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per a
garantir les estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria
tècnica, funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació
nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i transparència, als
municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació
de Barcelona (Exp. núm. 2020/11864).- 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:
“1. Antecedents:
La planta municipal actual es caracteritza pel fet de comptar amb governs locals que,
sovint, no arriben a una població que superi els pocs milers d’habitants malgrat
comprendre un terme municipal molt extens.
De fet, les dades estadístiques indiquen que el 59 % dels ajuntaments de la demarcació
de Barcelona, d’altra banda la més poblada del conjunt de Catalunya, tenen menys de
5.000 habitants, i representen el 5 % de la població però en canvi representen també el
65 % del territori.
D’entre aquests municipis amb menys població, i si bé no existeix un llistat normatiu
complet i homogeni dels elements organitzatius i dotacions amb què ha de comptar un
ajuntament, la pràctica diària, junt amb les previsions legals existents de caràcter
sectorial, permeten delimitar un conjunt de qüestions que tot ajuntament ha de garantir
per assegurar un funcionament quotidià de la corporació municipal i, a la vegada, prestar
els serveis públics mínims a la ciutadania. I així mateix fer-ho dotant-se de la màxima
seguretat jurídica.
Conseqüentment, la realització d’aquestes actuacions va lligada a la disposició d’un
seguit de recursos humans, materials i econòmics sense els quals la vida municipal no
pot dur-se a terme en normalitat institucional. D’aquí la importància de determinar també,
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de forma aproximada, quina tipologia de personal, i en quin nombre, necessita un ens
local per a garantir el seu adequat funcionament. I és que més enllà de la prestació dels
serveis mínims i dels recursos de què cal disposar per a garantir la seva efectivitat, cal
també garantir el funcionament adequat de les corporacions locals i la disposició dels
recursos suficients, així com unes actuacions amb plena seguretat jurídica. I això es
posa especialment de relleu en aquest nou context social que vivim on la digitalització,
la transparència i el retiment de comptes són eixos bàsics en el funcionament de la vida
local.
De la quotidianitat relacional entre la Diputació i els governs locals de la seva
demarcació, es constata que des de fa un cert temps que existeix una greu mancança
en les dotacions de personal de les estructures internes bàsiques de molts municipis,
particularment en els de menys de 5.000. Mancança que pren especial consideració en
les funcions reservades de secretaria-intervenció, arquitectura i enginyeria, amb tot el
que això comporta per al funcionament intern d’aquests ajuntaments, i tanmateix en les
relacions amb la ciutadania, les empreses i les altres administracions.
Així mateix, i derivat de les noves obligacions normatives de l’ús dels mitjans electrònics
en matèria de procediment administratiu i les relacions interadministratives i més enllà
d’aquestes, l’evolució en la que està immersa la societat actual, fan que la transformació
digital esdevingui clau per a un funcionament normal de la vida administrativa, però que
alhora comporta en aquests mateixos ajuntaments un repte addicional per les dificultats
que aquests canvis comporten que sense dubte requereixen d’una especial atenció per
part de la Diputació de Barcelona. Igualment aquesta transformació digital coadjuva al
bon govern de les institucions locals i a la transparència que de llur actuació s’ha de
garantir, i sense la qual es troben mancades d’eficàcia.
D’aquí la rellevància d’actuar d’una forma més intensa encara a com ho ha fet en alguns
casos la Diputació de Barcelona en aquests darrers anys, i continuarà fent, com és el
cas, en els temes de finançament en els llocs de secretaria-intervenció, tot cercant
alhora la possibilitat de disposar de talent jove que s’incorpori territorialment també a la
cobertura d’aquests llocs, sota els procediments legals necessaris o, en el desplegament
dels serveis més tècnics o els de suport a l’administració digital que la Diputació ja ha
començat a desenvolupar.
Això va fer que la Diputació a final de l’any 2018 fes un estudi, amb la col·laboració dels
consell comarcals, per detectar les vacants d’aquests llocs de treball existents en els
ajuntaments de les respectives comarques centrant especialment en aquelles on hi ha
els municipis menys poblats i on aquestes mancances esdevenen més peremptòries
(Berguedà, Osona, Anoia, Bages, Alt Penedès i Moianès...). D’aquest estudi es dedueix
que en els àmbits territorials esmentats pràcticament el 50 % dels ajuntaments tenen
vacants aquests llocs estratègics en els seus ajuntaments. Percentatge que és més alt
com menys densament poblada està la demarcació comarcal, arribant a ser realment
rellevant a determinades comarques.
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Actualment la publicació de dades oficials per part de la Generalitat de Catalunya pel
que fa a aquestes vacants de secretaria-intervenció, així com l’actualització de les dades
en la resta de casos no han fet més que motivar novament la necessitat de desplegar
un projecte de reforç de les estructures internes i de la digitalització dels ajuntaments de
menor dimensió poblacional, tot mantenint les línies de suport preexistents en els darrers
Catàlegs i altres instruments de cooperació de serveis adreçades al finançament de la
prestació de funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació
nacional, subescala secretaria-intervenció, i al suport en matèria d’administració digital,
així com a la incipient línia que en tal sentit es va començar a desenvolupar a partir del
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona del 2019.
Per tot això, i atenent també al fet que aquests darrers anys alguns consells comarcals
han iniciat alguns serveis en aquest sentit es veu necessari també que el projecte tingui
un abast compartit amb els consells comarcals, per garantir també la prestació
mancomunada d’aquests, completar-ho, i ajudar a la seva viabilitat. És a dir, el
desenvolupament del projecte exigeix una actuació municipal mancomunada,
progressiva, propera al territori i cofinançada amb el món local. Si bé és cert que les
funcions de secretaria-intervenció requereixen un estudi més pormenoritzat sobre com
afrontar aquesta assistència, donat els diferents títols competencials que ostenten
diferents administracions, per això aquesta singularitat requerirà d’un estudi més detallat
sobre com arborar-ho. És per això que es tracta d’un projecte interadministratiu que
requereix també una coordinació efectiva amb la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de
les seves competències pel que fa a les funcions reservades a funcionaris de
l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció que
també s’està abordant, però també una voluntat d’establir projectes de captació de talent
jove proper al territori que, degudament format i coordinat des de la Diputació en les
funciones més tècniques, coadjuvin a la viabilitat del mateix.
Certament, i en paral·lel a aquest treball, en aquests moments la Generalitat de
Catalunya atès el gran nombre de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional vacants i les dificultats per a cobrir-los, està
impulsant un projecte per a dotar a les entitats locals de personal amb coneixements
suficients per desenvolupar les funcions reservades als funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, a través d’una borsa d’interins. Així, el
Departament de la Presidència, a través de la Direcció General d’Administració Local,
com a departament amb competència en matèria de règim local, té la voluntat de fer ús
de la facultat que li confereix l’article 53 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, en el
sentit de crear una relació de candidats per a facilitar als ens locals de Catalunya cobrir,
temporalment i amb caràcter interí aquests llocs de treball, de conformitat amb els
principis constitucionals d’accés a la funció pública, respecte del principi d’autonomia
local, etc. En aquest sentit ja s’ha aprovat, a través de la Resolució PRE 1511/2020, un
programa (temari) sobre el que hauran de versar les proves selectives que es convoquin
per a la constitució de l’esmentada relació de candidats.
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És per tot això que recollint els treballs previs, i havent realitzat ja reunions internes de
treball amb la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals referenciats (no
exclusius en el marc del projecte, però si amb atenció singular atesa la seva realitat, i
tenint en compte insistim que alguns d’ells han iniciat ja parcialment serveis en aquest
sentit), així com amb diferents serveis interns de la Diputació de Barcelona procedeix,
la regulació d’aquest primer document marc com a referent general d’actuació del
projecte, que amb posterioritat i fruit de la concreció singular i tècnica, i en atenció a les
disponibilitats pressupostàries, requerirà d’un protocol específic de desenvolupament
amb cada comarca que regularà més àmpliament els acords concrets en termes
interadministratius, bo i avançant en paral·lel en aquesta col·laboració esmentada tant
amb la Generalitat de Catalunya, amb els diferents municipis i amb els consells
comarcals, els col·legis professionals respectius, etc.
2. Justificació
Normativa i règim jurídic aplicable:
Normativa reguladora dels Convenis interadministratius. L’aprovació, a l’any 2015 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), amb
la seva entrada en vigor diferida a l’octubre del 2016, va representar un nou règim jurídic
dels convenis administratius, tot regulant la seva definició i tipus, els requisits de validesa
i eficàcia, el seu contingut mínim, tràmits preceptius per a la subscripció i els seus
efectes, durada i extinció.
L'article 93.2 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, en relació amb l’article 150 del mateix
text legal, estableix que, entre les diputacions i els consells comarcals, s'han d'establir,
per mitjà de conveni, els mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les
competències que li atribueix la LOCC en matèria d'assistència i cooperació i de
l'exercici de les funcions públiques necessàries en l'àmbit municipal.
L’art. 36.1 en general i a l’apartat 2. c) en particular de la Llei 7/1986, de bases i règim
local, quant a la competència de les Diputacions de garantia de les funcions públiques
necessàries en els Ajuntaments.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
3. Contingut bàsic del protocol general d’adhesió als programes
En conseqüència, mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis
del projecte, i alhora serà aquest l’instrument de referència per a la col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Consells Comarcals que s’hi adhereixin de forma
voluntària, així com per a qualsevol altra prestació d’assistència que de forma directa
per delegació o mixta abordi la Diputació de Barcelona.
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Els programes de referència per a desenvolupar mitjançant aquest Protocol, inicialment
són els que es refereixen a les competències d’assistència en matèria d’arquitectura,
enginyeria, administració digital, transparència i les funcions reservades a funcionaris
de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció de
municipis de fins a un màxim de 5.000 habitants, sens perjudici que puntualment en
altres casos es puguin establir solucions puntuals en virtut de les competències en
matèria d’assistència i cooperació local que ostenta la Diputació de Barcelona.
Els Consells Comarcals on la majoria dels seus municipis estiguin mancants dels serveis
i la cobertura bàsica d’aquestes funcions esmentades i que per tant s’escau una actuació
mancomunada, podran sol·licitar la corresponent adhesió, que comportarà l’acceptació
de les condicions que es defineixen en el protocol, i trametre-la electrònicament a la
Diputació de Barcelona qui l’haurà d’aprovar i notificar per a la seva eficàcia.
La Diputació posteriorment estudiarà la seva viabilitat pràctica i a través d’una comissió
mixta de treball cercarà les formules per viabilitzar-ho atenent també a criteris de
priorització en funció de la possibilitat de mancomunació dels serveis, viabilitat
econòmica i tècnica i disponibilitat financera del programa i de les parts, en base a
formules progressives de cofinançament del programa.
4. Òrgan competent per a la seva aprovació:
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.4, k) 1 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de
19.12.2019.”
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Protocol General per a la posterior adhesió per part dels Consells
Comarcals als Programes de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial,
per a garantir les estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria
tècnica, en les funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació
nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i transparència, als
municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació de
Barcelona, el text del qual es transcriu a continuació:
Protocol General per a la posterior adhesió per part dels Consells Comarcals als
Programes de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per garantir les
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estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria tècnica, les funcions
reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala
secretaria-intervenció i innovació digital i transparència, als municipis de menor
dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació de Barcelona.
1.- Preàmbul
La planta municipal actual es caracteritza pel fet de comptar amb governs locals que, sovint,
no arriben a una població que superi els pocs milers d’habitants malgrat comprendre un terme
municipal molt extens.
De fet, les dades estadístiques indiquen que el 59 % dels ajuntaments de la demarcació de
Barcelona, d’altra banda la més poblada del conjunt de Catalunya, tenen menys de 5.000
habitants, i representen el 5 % de la població però en canvi representen també el 65 % del
territori.
D’entre aquests municipis amb menys població, i si bé no existeix un llistat normatiu complet
i homogeni dels elements organitzatius i dotacions amb què ha de comptar un ajuntament, la
pràctica diària, junt amb les previsions legals existents de caràcter sectorial, permeten
delimitar un conjunt de qüestions que tot ajuntament ha de garantir per assegurar un
funcionament quotidià de la corporació municipal i, a la vegada, prestar els serveis públics
mínims a la ciutadania. I així mateix fer-ho dotant-se de la màxima seguretat jurídica.
Conseqüentment, la realització d’aquestes actuacions va lligada a la disposició d’un seguit de
recursos humans, materials i econòmics sense els quals la vida municipal no pot dur-se a
terme en normalitat institucional. D’aquí la importància de determinar també, de forma
aproximada, quina tipologia de personal, i en quin nombre, necessita un ens local per a
garantir el seu adequat funcionament. I és que més enllà de la prestació dels serveis mínims
i dels recursos de què cal disposar per a garantir la seva efectivitat, cal també garantir el
funcionament adequat de les corporacions locals i la disposició dels recursos suficients, així
com unes actuacions amb plena seguretat jurídica. I això es posa especialment de relleu en
aquest nou context social que vivim on la digitalització, la transparència i el retiment de
comptes són eixos bàsics en el funcionament de la vida local.
De la quotidianitat relacional entre la Diputació i els governs locals de la seva demarcació, es
constata que des de fa un cert temps que existeix una greu mancança en les dotacions de
personal de les estructures internes bàsiques de molts municipis, particularment en els de
menys de 5.000. Mancança que pren especial consideració en les funcions reservades de
secretaria-intervenció, arquitectura i enginyeria, amb tot el que això comporta per al
funcionament intern d’aquests ajuntaments, i tanmateix en les relacions amb la ciutadania, les
empreses i les altres administracions.
Així mateix, i derivat de les noves obligacions normatives de l’ús dels mitjans electrònics en
matèria de procediment administratiu i les relacions interadministratives i més enllà
d’aquestes, l’evolució en la que està immersa la societat actual, fan que la transformació
digital esdevingui clau per a un funcionament normal de la vida administrativa, però que alhora
comporta en aquests mateixos ajuntaments un repte addicional per les dificultats que aquests
canvis comporten que sense dubte requereixen d’una especial atenció per part de la Diputació
de Barcelona. Igualment aquesta transformació digital coadjuva al bon govern de les
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institucions locals i a la transparència que de llur actuació s’ha de garantir, i sense la qual es
troben mancades d’eficàcia.
D’aquí la rellevància d’actuar d’una forma més intensa encara a com ho ha fet en alguns casos
la Diputació de Barcelona en aquests darrers anys, i continuarà fent, com és el cas, en els
temes de finançament en els llocs de secretaria-intervenció, tot cercant alhora la possibilitat
de disposar de talent jove que s’incorpori territorialment també a la cobertura d’aquests llocs,
sota els procediments legals necessaris o, en el desplegament dels serveis més tècnics o els
de suport a l’administració digital que la Diputació ja ha començat a desenvolupar.
Això va fer que la Diputació a final de l’any 2018 fes un estudi, amb la col·laboració dels
consell comarcals, per detectar les vacants d’aquests llocs de treball existents en els
ajuntaments de les respectives comarques centrant especialment en aquelles on hi ha els
municipis menys poblats i on aquestes mancances esdevenen més peremptòries (Berguedà,
Osona, Anoia, Bages, Alt Penedès i Moianès...). D’aquest estudi es dedueix que en els àmbits
territorials esmentats pràcticament el 50 % dels ajuntaments tenen vacants aquests llocs
estratègics en els seus ajuntaments. Percentatge que és més alt com menys densament
poblada està la demarcació comarcal, arribant a ser realment rellevant a determinades
comarques.
Actualment la publicació de dades oficials per part de la Generalitat de Catalunya pel que fa
a aquestes vacants de secretaria-intervenció, així com l’actualització de les dades en la resta
de casos no han fet més que motivar novament la necessitat de desplegar un projecte de
reforç de les estructures internes i de la digitalització dels ajuntaments de menor dimensió
poblacional, tot mantenint les línies de suport preexistents en els darrers Catàlegs i altres
instruments de cooperació de serveis adreçades al finançament de la prestació de les
funcions públiques de secretaria-intervenció, i al suport en matèria d’administració digital, així
com a la incipient línia que en tal sentit es va començar a desenvolupar a partir del Catàleg
de Serveis de la Diputació de Barcelona del 2019.
En aquests moments també, la Generalitat de Catalunya atès el gran nombre de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
vacants i les dificultats per a cobrir-los, està impulsant un projecte per a dotar a les entitats
locals de personal amb coneixements suficients per desenvolupar les funcions reservades als
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, a través d’una borsa
d’interins. Així, el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General
d’Administració Local, com a departament amb competència en matèria de règim local, té la
voluntat de fer ús de la facultat que li confereix l’article 53 del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, en el sentit de crear una relació de candidats per a facilitar als ens locals de Catalunya
cobrir, temporalment i amb caràcter interí aquests llocs de treball, de conformitat amb els
principis constitucionals d’accés a la funció pública, respecte del principi d’autonomia local,
etc. En aquest sentit ja s’ha aprovat, a través de la Resolució PRE 1511/2020, un programa
(temari) sobre el que hauran de versar les proves selectives que es convoquin per a la
constitució de l’esmentada relació de candidats.
Per tot això, i atenent també al fet que aquests darrers anys alguns consells comarcals han
iniciat alguns serveis en aquest sentit es veu necessari també que el projecte tingui un abast
compartit amb els consells comarcals, per garantir també la prestació mancomunada
d’aquests, completar-ho, i ajudar a la seva viabilitat. És a dir, el desenvolupament del projecte
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exigeix una actuació municipal mancomunada, progressiva, propera al territori i cofinançada
amb el món local. Si bé és cert que les funcions de secretaria-intervenció requereixen un
estudi pormenoritzat sobre com afrontar aquesta assistència, donat els diferents títols
competencials que ostenten diferents administracions, per això aquesta singularitat requerirà
d’un estudi més detallat sobre com arborar-ho. És per això que es tracta d’un projecte
interadministratiu que requereix també una coordinació efectiva amb la Generalitat de
Catalunya en l’àmbit de les seves competències pel que fa a les funcions reservades a
funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció
que també s’està abordant, però també una voluntat d’establir projectes de captació de talent
jove proper al territori que, degudament format i coordinat des de la Diputació en les funciones
més tècniques, coadjuvin a la viabilitat del mateix.
És per tot això que recollint els treballs previs, i havent realitzat ja reunions internes de treball
amb la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals referenciats (no exclusius en el marc
del projecte, però si amb atenció singular atesa la seva realitat, i tenint en compte insistim que
alguns d’ells han iniciat ja parcialment serveis en aquest sentit), així com amb diferents serveis
interns de la Diputació de Barcelona procedeix, la regulació d’aquest primer document marc
com a referent general d’actuació del projecte, que amb posterioritat i fruit de la concreció
singular i tècnica, i en atenció a les disponibilitats pressupostàries, requerirà d’un protocol
específic de desenvolupament amb cada comarca que regularà més àmpliament els acords
concrets en termes interadministratius tècnics i econòmics, bo i avançant en paral·lel en
aquesta col·laboració esmentada tant amb la Generalitat de Catalunya, amb els diferents
municipis i amb els consells comarcals, els col·legis professionals respectius, etc.
2.- Objecte del Protocol
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis del projecte, i alhora serà
aquest l’instrument de referència per a la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els
Consells Comarcals que s’hi adhereixin de forma, així com per a qualsevol altra prestació
d’assistència que de forma directa per delegació o mixta abordi la Diputació de Barcelona.
Els programes de referència per a desenvolupar mitjançant aquest Protocol, inicialment són
els que es refereixen a les competències d’assistència en matèria d’arquitectura, enginyeria,
administració digital, transparència i en les funcions reservades a funcionaris de
l’administració local amb habilitació nacional, subescala de secretaria-intervenció, de
municipis de fins a un màxim de 5.000 habitants, sens perjudici que puntualment en altres
casos es puguin establir solucions puntuals en virtut de les competències en matèria
d’assistència i cooperació local que ostenta la Diputació de Barcelona.
Els Consells Comarcals on la majoria dels seus municipis estiguin mancants dels serveis i la
cobertura bàsica d’aquestes funcions esmentades i que per tant s’escau una actuació
mancomunada, podran sol·licitar la corresponent adhesió, que comportarà l’acceptació de les
condicions que es defineixen en el protocol, i trametre-la electrònicament a la Diputació de
Barcelona qui l’haurà d’aprovar i notificar per a la seva eficàcia.
La Diputació posteriorment estudiarà la seva viabilitat pràctica i a través d’una comissió mixta
de treball cercarà les formules per viabilitzar-ho atenent també a criteris de priorització en
funció de la possibilitat de mancomunació dels serveis, progressivitat en la seva execució,
viabilitat econòmica i tècnica i disponibilitat financera del programa i de les parts.
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Concretament, s’analitzarà i es treballarà doncs de forma més intensa en el desenvolupament
singular amb cada consell comarcal i s’establirà, en base al principi de progressivitat, i atenent
a les disponibilitats econòmiques esmentades, la concreció dels llocs de treball mancomunats,
la coordinació interna amb els diferents serveis i unitats de la Diputació (Secretaria General,
Intervenció, Àrea de Territori i Sostenibilitat, i Gabinet d’Innovació Digital), la formació inicial i
continuada amb el personal seleccionat, la participació amb el finançament per part dels
municipis, la possibilitat de finançar parcialment serveis d’anàloga naturalesa que són
preexistent i que quedarien ara englobats en aquest nou projecte, les comissions de
seguiment, etc.
Pel que fa singularment als llocs de funcionaris d’administració local amb habilitació nacional,
subescala de secretaria-intervenció, aquest programa establirà el model, ja sigui propi, per
delegació o mixt i es regularà àmpliament en els acords concrets en termes
interadministratius, bo i avançant en paral·lel amb aquesta col·laboració esmentada amb la
Generalitat de Catalunya per la qual s’establirà una comissió mixta de treball amb la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
3. Programes a desenvolupar a l’empra del Protocol en col·laboració amb els consells
comarcals
a) Programa de suport en administració digital i transparència.
b) Programa de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d’arquitecturaenginyeria.
c) Programa d’ampliació del suport en l’àmbit de cobertura per les funcions reservades a
funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretariaintervenció, amb la cooperació i coordinació transversal de la Secretaria i la Intervenció
General de la Diputació de Barcelona. Aquest programa establirà el model, ja sigui propi,
per delegació o mixt i es regularà àmpliament en els acords concrets en termes
interadministratius, bo i avançant en paral·lel amb aquesta col·laboració esmentada amb
la Generalitat de Catalunya, amb els diferents municipis i amb els consells comarcals, els
col·legis professionals respectius, etc.
d) Programa de captació del talent jove, amb col·laboració amb les universitats que
imparteixen els estudis reglats que donen lloc a poder optar a aquests llocs de treball, així
com als col·legis professionals respectius.
4. Destinataris dels serveis i adhesió dels consells comarcals al Protocol general
Els destinataris finals dels serveis derivats de la col·laboració entre els consells comarcals i
la Diputació de Barcelona que es desenvolupin mitjançant aquest protocol seran els
ajuntaments de municipis amb població inferior a 5.000 habitants i, si s’escau, les entitats
municipals descentralitzades.
Pel que fa a l’adhesió dels consells comarcals, i en els termes assenyalats en aquest Protocol
i els antecedents que el motiven, ho podran fer aquells on la majoria dels seus municipis
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estiguin mancants dels serveis i la cobertura bàsica d’aquestes funcions esmentades i que
per tant s’escau i resulta viable una actuació mancomunada
Els instruments de col·laboració i coordinació que s’aprovin per part de la Diputació per al
desplegament de cada un dels programes que integren l’objecte d’aquest Protocol podran
establir de forma motivada llindars poblacionals diferents en els destinataris dels serveis, que
podran ser objecte d’increment progressiu, sempre en base a les competències i funcions
d’assistència i cooperació local que ostenta la Diputació de Barcelona.
5. Principis d’actuació en el desplegament del Protocol
a) Analitzar conjuntament amb els Consells Comarcals que s’adhereixin i, si s’escau amb
altres institucions o corporacions competents en cada cas, les necessitats mancomunades
dels governs locals pel que fa a la garantia de les estructures mínimes en cadascun dels
programes objecte d’aquest protocol.
b) Dissenyar sistemes de col·laboració i cooperació tècnica i econòmica adaptats a les
diferents necessitats.
c) Treballar conjuntament per assolir, no només objectius de les pròpies organitzacions, sinó
objectius comuns als governs locals.
d) Aprofitar els rendiments creixents que genera els recursos tècnics, jurídics i econòmics
que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals a través de les seves
eines de cooperació i assistència.
6.- Compromisos de les parts
a) Analitzar les dades conjuntament que incloguin les necessitats digitals, de transparència i
de cobertura d’estructures bàsiques objecte d’aquest protocol.
b) Informar per part dels Consells Comarcals de la modalitat d’assistència que es presta als
municipis del seu àmbit i de la metodologia de treball.
c) Definir conjuntament, si s’escau, el model d’assistència mancomunada i prestació dels
serveis als municipis, en els termes establerts en el present protocol.
d) Establir les relacions amb la Generalitat de Catalunya per realitzar la col·laboració que
sigui necessària per les funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb
habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció.
e) Definir i aprovar per part de la Diputació, amb la participació dels consells comarcals
adherits a aquest Protocol general, i la resta d’institucions i corporacions referenciades,
els instruments de col·laboració i coordinació adients per al desplegament de cada un dels
programes que integren el seu objecte, així com els criteris i condicions per a l’adhesió
específica dels consells comarcals a cada un d’ells; i redactar i aprovar els convenis
específics que es requereixen per donar suport a les necessitats de cada Consell Comarcal
i establir l’abast concret de la col·laboració en els diferents àmbits.
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f) Nomenar les persones que formaran part de la Comissió de Seguiment del Protocol així
com de les Comissions Tècniques que es puguin constituir.
g) Qualsevol altra de naturalesa similar i necessària per al bon desenvolupament del projecte.
7. Procediment d’adhesió
A partir de l’aprovació d’aquest marc general els Consells Comarcals que compleixin amb els
requisits de la clàusula quarta, hauran d’aprovar, per part de l’òrgan competent que
correspongui, la sol·licitud d’adhesió i trametre-la electrònicament a través de la seu
electrònica de la Diputació de Barcelona .
https://seuelectronica.diba/cat/sol·licitud-general.asp
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el present
Protocol.
La Diputació de Barcelona, en cas de que el Consell Comarcal sol·licitant compleixi les
condicions d’adhesió, aprovarà la corresponent adhesió, mitjançant resolució de l’òrgan
competent, i s’iniciarà posteriorment la constitució dels equips tècnics interadministratius per
preparar, tramitar i si s’escau, aprovar, els protocols específics i l’inici del projecte en els
termes descrits.
8. Protecció de dades de caràcter personal
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 garanties 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 de les parts en seran les interlocutores.
9. Vigència i causes d’extinció
El present Protocol entrarà en vigor un cop aprovat. Podrà extingir-se en qualsevol moment
per alguna de les causes següents:
• per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius
• per qualsevol altra circumstància legal
L’acord d’extinció del Protocol s’haurà de notificar als Consells Comarcals que s’hagin
adherits.
10. Règim jurídic i jurisdicció competent

Àrea de Presidència
Secretaria General

En tot allò no previst en el present Protocol, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i la resta de l’ordenament de règim local aplicable, especialment la
Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Aquest Protocol té naturalesa administrativa.

Segon. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació del Protocol”
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte
constructiu “Sanejament de paviment, any 2020 Zona Occidental i Oriental (2
Lots)” (Exp. núm. 2020/8628).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La finalitat del projecte constructiu és, d'entre altres efectes, la de mantenir el ferm en
bones condicions d'ús, evitar la seva degradació, i per tant allargar la seva vida, i per tot
això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte
“Sanejament de paviment, any 2020 Zona Occidental i Oriental (2 Lots)”.
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 495.562,12 EUR, IVA exclòs, i amb el 21 %
de l’IVA de 104.068,04 EUR, resulta tenir un pressupost total de 599.630,16 EUR.
3. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 2
de juliol de 2020, amb la data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu del 8 de juliol de
2020, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense informació
pública per tractar-se d’obres de conservació.
Fonaments de dret
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu 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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2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’impacte ambiental de plans i programes i a l’avaluació d’impacte ambiental
de projectes.
3. Aquest projecte no te informació pública, per tractar-se d’un projecte de conservació,
segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb
l'apartat 3.1.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, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB 19 de
desembre de 2019).
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Únic. APROVAR el projecte de sanejament de paviment, any 2020 Zona Occidental i
Oriental (2 Lots), amb un pressupost de quatre-cents noranta-cinc mil cinc-cents
seixanta-dos euros amb dotze cèntims (495.562,12 EUR), IVA exclòs, que aplicant
el 21 % de l’IVA, d’import 104.068,04 EUR, resulta tenir un pressupost total de cinccents noranta-nou mil sis-cents trenta euros amb setze cèntims (599.630,16 EUR),
el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat amb allò que
disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23,
del vigent Plec de clàusules generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de
la Diputació de Barcelona.”
Documents vinculats
Projecte(c602da50a99079822190)
Perfil
Signatari
Tècnic/a del Servei Promotor
TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons
Cap del Servei/Oficina
CPISR-1 C Francesc Xavier Pons Claret

Data signatura
02/07/2020, 20:32
06/07/2020, 12:49

43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte
constructiu “Protecció de talussos 2020” (Exp. núm. 2020/10830).- 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 finalitat del projecte és la d’aconseguir la protecció i estabilitat contra
despreniments i esllavissades dins de la xarxa de carreteres de la Diputació de
Barcelona i contribuir a millorar el grau de seguretat en la circulació per les vies
provincials, i per això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, dins del
conjunt d’actuacions destinades a millorar la seguretat viària en la conservació ordinària
i periòdica de la xarxa, ha redactat el projecte de Protecció de talussos. Any 2020.
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 578.273,94 EUR, IVA exclòs, i amb el 21 %
de l’IVA de 121.437,53 EUR, resulta tenir un pressupost total de 699.711,47 EUR.
3. El dit projecte contempla que la classificació de les obres serà obligatòria per a poder
participar en la licitació d’aquestes, i serà la següent,
Grup G, Subgrup 6, Categoria 3
(Categoria RD 1098/2001: d)
4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 2
de juliol de 2020, amb la data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu del 8 de juliol de
2020, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense informació
pública per tractar-se d’obres de conservació.
Fonaments de dret
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu 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.
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos a la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’impacte ambiental de plans i programes i a l’avaluació d’impacte ambiental
de projectes.
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de conservació,
segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb
l'apartat 3.1.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, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB 19 de
desembre de 2019).
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En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Única. APROVAR el projecte de protecció de talussos any 2020, amb un pressupost de
cinc-cents setanta-vuit mil dos-cents setanta-tres euros amb noranta-quatre
cèntims (578.273,94 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import
121.437,53 EUR, resulta tenir un pressupost total de sis-cents noranta-nou mil setcents onze euros amb quaranta-set cèntims (699.711,47 EUR), el qual conté el
corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 37,
apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de
clàusules generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de
Barcelona.”
Documents vinculats
Projecte(f585f6978173596be53f)
Perfil
Signatari
Tècnic/a del Servei Promotor TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons
Cap del Servei/Oficina
CPISR-1 C Francesc Xavier Pons Claret

Data signatura
02/07/2020, 20:31
06/07/2020, 12:48

44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la subscripció
d’un conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Gurb i l’Ajuntament
de Vic, relatiu a les obres de substitució de l’obra de la carretera BV-4601 sobre el
Torrent de l’Esperança. TM Gurb (Exp. núm. 2018/5252).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1. Actualment la carretera BV-4601, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Aquesta
obra de fàbrica existent amb l’encreuament del torrent i la carretera BV-4601 no té
prou capacitat de desguàs per un període de retorn de 500 anys. El projecte es
redacta a petició de l’Ajuntament de Gurb.
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el
document tècnic “Substitució de l’obra de la carretera BV-4601 sobre el Torrent de
l’Esperança. TM Gurb” en el que es fa una proposta d’actuació per un import de
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137.893,23 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat.
3. La proposta d’actuació consisteix en dissenyar, definir i valorar la substitució i
ampliació de l’obra de fàbrica existent a la carretera BV-4601 sobre la llera del torrent
de l’Esperança al límit entre els TTMM de Gurb i Vic (Osona), per tal d’augmentar la
capacitat hidràulica. Aquest punt de la xarxa viària que intercepta la llera del curs del
torrent està identificat per l’Ajuntament de Gurb com a punt significatiu i/o crític en
cas d’episodi de pluja segons l’Estudi Hidràulic Global del sòl urbà i urbanitzable de
Gurb.
4. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera,
gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i
un dels seus objectius principals consisteix en la millora del drenatge transversal
associat a la carretera i l’eliminació dels punts conflictius en quant al drenatge que
puguin generar problemes de seguretat viària.
5. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Gurb i l’Ajuntament de Vic considerant
que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions,
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la
Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar
els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació,
una vegada hagin estat executades.
6. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de tres mesos
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la preceptiva
Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del present
dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
8. Es valora l’import de l’actuació en un total de 137.893,23 EUR (IVA inclòs), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència
de crèdit hàbil i suficient.
9. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis
locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
6. 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
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Gurb i l’Ajuntament de Vic, relatiu a l’execució de les obres
del projecte constructiu “SUBSTITUCIÓ DE L’OBRA DE LA CARRETERA BV-4601
SOBRE EL TORRENT DE L’ESPERANÇA. TM GURB”, 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 GURB I L’AJUNTAMENT
DE VIC, RELATIU A LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE L’OBRA DE LA CARRETERA BV4601 SOBRE EL TORRENT DE L’ESPERANÇA. TM GURB
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 GURB, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. Josep
Casassas Jordà, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. Laura Goula Colomer.
AJUNTAMENT DE VIC, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, Sra.
Anna Erra Solà, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. Pilar Lobera Calvo.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Actualment la carretera BV-4601, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Aquesta obra de fàbrica
existent amb l’encreuament del torrent i la carretera BV-4601 no té prou capacitat de
desguàs per un període de retorn de 500 anys. El projecte es redacta a petició de
l’Ajuntament de Gurb.
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import total de 137.893,23 (IVA inclòs)
i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.
3. La proposta d’actuació consisteix en dissenyar, definir i valorar la substitució i ampliació
de l’obra de fàbrica existent a la carretera BV-4601 sobre la llera del torrent de l’Esperança
al límit entre els TTMM de Gurb i Vic (Osona), per tal d’augmentar la capacitat hidràulica.
Aquest punt de la xarxa viària que intercepta la llera del curs del torrent està identificat per
l’Ajuntament de Gurb com a punt significatiu i/o crític en cas d’episodi de pluja segons
l’Estudi Hidràulic Global del sòl urbà i urbanitzable de Gurb.
4. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera,
gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un
dels seus objectius principals consisteix en la millora del drenatge transversal associat a
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la carretera i l’eliminació dels punts conflictius en quant al drenatge que puguin generar
problemes de seguretat viària.
5. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Gurb i l’Ajuntament de Vic considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
6. 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), l’Ajuntament de Gurb i
l’Ajuntament de Vic, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte
constructiu de SUBSTITUCIÓ DE L’OBRA DE LA CARRETERA BV-4601 SOBRE EL
TORRENT DE L’ESPERANÇA. TM GURB, 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 137.893,23 EUR IVA inclòs, a càrrec de la Diputació
de Barcelona.
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

Aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de SUBSTITUCIÓ DE L’OBRA
DE LA CARRETERA BV-4601 SOBRE EL TORRENT DE L’ESPERANÇA. TM GURB,
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import
total 137.893,23 EUR, IVA inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104, del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.

-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres del
document tècnic de referència mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs
de serveis.
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Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit
d’aquestes, la Diputació s’encarregarà de la conservació i manteniment dels elements de
l’estructura, bases i paviments a la plataforma, baranes i contencions de vehicles a l’estructura
i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Gurb
L’Ajuntament de Gurb posarà inicialment a disposició de Diputació de Barcelona mitjançant
autorització, els terrenys de titularitat pública necessaris per a l’execució de l’obra, i un cop
realitzats els amidaments definitius i la recepció de l’obra, durà a terme les cessions o
mutacions demanials corresponents a les ocupacions definitives.
TM. GURB
DADES AFECTATS

FINCA

TITULAR

Ajuntament
de Gurb

1

SUPERFICIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS

Naturalesa

POLÍGON

PARCEL·LA

REF.
CADAST

CESSIÓ/
MUTACIO
DEMANIAL
VIALS
(m2)

CESSIÓ/
MUTACIO
DEMANIAL
SERV.PAS
(m2)

OCUP
TEMP/
AUTOR
(m2)

CLASSIF
URBANÍS.

Urbana

73365

01

7336501D
G3473N00
01WT

6,30

____

14,20

Sòl urbà

L’Ajuntament de Gurb designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Gurb, conservarà tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà
dins del seu terme municipal i fora de l’estructura. Es detalla a continuació una relació
d’aquests elements:
-

Bases i paviments fora de l’estructura

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Vic
L’Ajuntament de Vic posarà a disposició de Diputació de Barcelona mitjançant autorització,
les ocupacions temporals en terrenys de titularitat pública i titularitat privada en sòl urbà,
necessaris per a l’execució de l’obra i durant el temps d’execució.
TM. VIC
DADES AFECTATS

FINCA

2

TITULAR

Ajuntament
de Vic

SUPERFICIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS

Naturalesa

POLÍGON

PARCEL·LA

REF.
CADAST

CESSIÓ/
MUTACIO
DEMANIAL
VIALS
(m2)

CESSIÓ/
MUTACIO
DEMANIAL
SERV.PAS
(m2)

OCUP
TEMP/
AUTOR
(m2)

CLASSIF
URBANÍS.

Urbana

73355

01

7335501D
G3473N00
00BT

____

____

71,20

Sòl urbà
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Frigorífics
Ferrer SA
(titular)
Gurb Espai
Cultural SL
(arrendatari)

3

Urbana

73365

01

7435501D
G3473N00
01ST

____

9,00

Sòl urbà

L’Ajuntament de Vic designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Vic, conservarà tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins
del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’aquests elements:
-

Bases i paviments fora de l’estructura

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Cinquè.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen,
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts anteriors.
Els desviaments econòmics produïts en el transcurs de les obres, que tinguin el seu origen
en variacions al projecte promogudes a petició dels dos ajuntaments, serà validat i, en el seu
cas, assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, si la modificació té
l’acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants 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.
Setè.- Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
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El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de 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.
Desè.- 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.

Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la vigilància
i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Dotzè.- Jurisdicció competent
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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 Gurb: Josep Casassas Jordà, Alcalde-president de l’Ajuntament; M.
Laura Goula Colomer, Secretària de la corporació; Sg. Per l’Ajuntament de Vic: Anna Erra Solà,
Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament; Pilar Lobera Calvo, Secretària 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 als Ajuntaments als efectes del seu
coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació del
que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes
a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats
participants.
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.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament d’Argentona, relatiu a les obres de reordenació i
senyalització de la travessera urbana B-502 entre el PK 6,260 i PK 6,445. TM
Argentona (Exp. núm. 2016/7169).- 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 data 28 d’octubre de 2019 i amb número de registre 440 es va formalitzar entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona un conveni de col·laboració, als
efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu SOBRE LES OBRES DE
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REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE
EL PK6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA, d’acord amb el qual les obres son
executades per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i el cost
de l’obra ascendeix a la quantitat de 572.844,30 EUR., dels quals 187.691,57 EUR
seran finançats per la Diputació de Barcelona i 385.152,73 EUR per l’Ajuntament.
2. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4240, de data 7 de
maig de 2020 es va aprovar la Formalització de preacord 20/X/282921 "Reordenació
i senyalització de la travessera urbana B-502 entre el PK 6+260 i el PK 6+445 TM
Argentona" i, en conseqüència, s’atorga un ajut econòmic de 150.000,00 EUR, en el
marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" a
l'Ajuntament d'Argentona.
3. L’aprovació d’aquest ajut s’ha condicionat a l’aprovació posterior d’una addenda
modificativa al conveni subscrit esmentat, en el sentit de modificar el finançament de
l’actuació.
4. El pacte tercer del conveni esmentat estableix que en cas de produir-se un estalvi
econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar
l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim
el 10 % de la part que li corresponia.
5. Per Decret núm. 13591, de 28 de novembre de 2019, del president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, es van adjudicar les referides obres per un import
de 450.885,75 EUR. (IVA inclòs), essent l’import que li correspon finançar a
l’ajuntament després d’aplicar la baixa d’adjudicació de 263.194,18 EUR, imputats a
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 de l’exercici 2020.
6. Per aquest motiu, es considera necessari modificar els pactes segon i tercer del
conveni específic de col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Argentona relatiu a les obres del projecte constructiu SOBRE LES OBRES DE
REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE
EL PK6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA, afegint l’atorgament de l’ajut econòmic
de 150.000,00 EUR, en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019" a l'Ajuntament d'Argentona, a la part del seu finançament
de les obres.
7. 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
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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.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament d’Argentona relatiu a les obres del projecte constructiu SOBRE LES
OBRES DE REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B502 ENTRE EL PK6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA, pels motius expressats en la
part expositiva, que es transcriu a continuació:
(...)
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
FORMALITZAT EN DATA 28 D’OCTUBRE DE 2019 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA RELATIU A LES OBRES DE
REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE EL
PK6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA
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 D’ARGENTONA, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament,
Sra. Georgina Sabadell Simó, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. Miriam Tenas
Camps.

Àrea de Presidència
Secretaria General

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Amb data 28 d’octubre de 2019 i amb número de registre 440 es va formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona un conveni de col·laboració, als efectes
de l’execució de les obres del projecte constructiu SOBRE LES OBRES DE
REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE EL
PK6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA, d’acord amb el qual les obres son executades per
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i el cost de l’obra ascendeix a
la quantitat de 572.844,30 EUR., dels quals 187.691,57 EUR seran finançats per la
Diputació de Barcelona i 385.152,73 EUR per l’Ajuntament.
2. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4240, de data 7 de maig
de 2020 es va aprovar la Formalització de preacord 20/X/282921 "Reordenació i
senyalització de la travessera urbana B-502 entre el PK 6+260 i el PK 6+445 T.M.
Argentona" i, en conseqüència, s’atorga un ajut econòmic de 150.000,00 EUR, en el marc
de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" a l'Ajuntament
d'Argentona.
3. L’aprovació d’aquest ajut s’ha condicionat a l’aprovació posterior d’una addenda
modificativa al conveni subscrit esmentat, en el sentit de modificar el finançament de
l’actuació.
4. El pacte tercer del conveni esmentat estableix que en cas de produir-se un estalvi
econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l’aportació
de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la
part que li corresponia.
5. Per decret núm. 13591, de 28 de novembre de 2019, del president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, es van adjudicar les referides obres per un import de
450.885,75 EUR. (IVA inclòs), essent l’import que li correspon finançar a l’ajuntament
després d’aplicar la baixa d’adjudicació de 263.194,18 EUR, imputats a l’aplicació
pressupostària G/50100/45300/65001 de l’exercici 2020.
6. Es considera necessari modificar els pactes segon i tercer del conveni específic de
col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona relatiu a les obres
del projecte constructiu SOBRE LES OBRES DE REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE
LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE EL PK6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA,
afegint l’atorgament de l’ajut econòmic de 150.000,00 EUR, en el marc de les Meses de
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" a l'Ajuntament d'Argentona, a
la part del seu finançament de les obres.
7. 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
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Primer. – Modificar el pacte segon del conveni específic de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona relatiu a les obres del projecte constructiu SOBRE
LES OBRES DE REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502
ENTRE EL PK6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA en el sentit d’afegir l’ajut econòmic de
150.000 EUR atorgat a l’ajuntament en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa
de Governs Locals 2016-2019, a l’aportació municipal per a les obres del projecte constructiu,
segons el següent tenor literal:
(...)
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de REORDENACIÓ I
SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE EL PK6,260 I PK
6,445. TM ARGENTONA redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local, amb un import total de 572.844,30 EUR, IVA inclòs, dels quals 187.691,57 EUR,
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103, i 385.152,73 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Argentona.
Una vegada adjudicades les obres l’import a finançar finalment per l’ajuntament
és de 263.194,18 EUR, dels quals 150.000 EUR seran finançats amb l’ajut
econòmic atorgat a l’ajuntament en el marc de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per Decret de la Presidència de la Diputació
de Barcelona núm. 4240, de data 7 de maig de 2020 de formalització del preacord
20/X/282921. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Argentona l’avançarà
la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per
tal que ingressi la part que li correspon

(...)
Segon. – Modificar el pacte tercer de l’esmentat conveni, segons el següent tenor literal:
(...)
Tercer. – Obligacions d’Argentona
L’Ajuntament d’Argentona designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament d’Argentona es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent,
en un principi, en l’import inicialment previst de 385.152,73 EUR. Una vegada adjudicades
les obres l’import a finançar finalment per l’ajuntament és de 263.194,18 EUR, dels quals
150.000 EUR seran finançats amb l’ajut econòmic atorgat a l’ajuntament en el marc de les
Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4240, de data 7 de maig de 2020 de
formalització del preacord 20/X/282921.
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En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà
d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment.
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres
L’Ajuntament d’Argentona procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com
a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent,
a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa
liquidació.
L’Ajuntament, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el traspàs del tram
de carril bici i dels separadors de carril, d’una amplada total de 3’10m (2,50m de carril bici
bidireccional i 0’60m d’amplada dels separadors), que discorre per la calçada de la
travessera urbana B-502, entre el PK 6+260 i el PK 6+340.
(...)
Tercer.- Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat en data 28 d’octubre de
2019.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la data
que s’assenyala
(Sg. Per l’Ajuntament d’Argentona: Georgina Sabadell Simó, Alcaldessa-presidenta; Miriam
Tenas Camps, Secretària de l’Ajuntament; 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 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.”
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
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46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el
deute i autoritzar i disposar a favor de diversos ajuntaments els imports pendents
de pagar de les justificacions preentades dins del termini d’execució i justificació,
del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, per un
import de 764.573,98 € (Exp. núm. 2017/0010348).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 26 d’octubre
de 2017, el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i el seu règim regulador (AJG
508/17). En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern va resoldre el procediment
de concessió d’ajuts (AJG 130/18).
2. Per a la línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials” es va establir un
termini d’execució de l’1 de novembre de 2017 fins al 31 d’octubre del 2019 i de
justificació fins el 15 de novembre de 2019. Al finalitzar l’exercici 2019 van quedar
pendents de tramitar justificacions dels següents ajuntaments:
ENS LOCAL

NIF

Arenys de
Munt
Castellterçol

P0800700G

Cornellà
Llobregat

P0807200A

Gurb

P0809900D

Olesa de
Montserrat

P0814600C

Sant Feliu
Llobregat
Tavertet

P0821000G

P0806300J

P0828000J

NOM ACTUACIÓ I CODI
XARXA
Actuacions en matèria
d’accessibilitat (18/X/261669)
Obres reforma i rehabilitació
del cementiri municipal
(18/X/261674)
Conservació i manteniment de
Can Mercader Exterior
(18/X/261731)
Obres ermita Sant Fruitós per
evitar esfondrament
(18/X/250537)
Consolidació i rehabilitació de
la coberta i caixa escènica
Teatre de la Passió
(18/X/261683)
Projecte de reforma integral
de l’Ajuntament (18/X/261692)
Obres restauració i millores a
l’enllumenat de l’element
patrimonial “El safareig”
(18/X/251053)

IMPORT
CONCEDIT
200.000,00 €

IMPORT PENDENT
RECONÈIXER
DEUTE
200.000,00 €

13.958,76 €

13.958,76 €

30.157,76 €

17.269,12 €

74.900,00 €

67.440,27 €

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

47.732,69 €

3.822,83 €
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ENS LOCAL

NIF

Vacarisses

P0829100G

Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

NOM ACTUACIÓ I CODI
XARXA
Restauració de 6 barraques
de Pera Seca a la zona de
Can Torrella (18/X/261796)
Climatització i millora
d’eficiència energètica de la
Casa Olivella (18/X/261727)

IMPORT
CONCEDIT
10.000,00 €
52.083,00 €

IMPORT PENDENT
RECONÈIXER
DEUTE
10.000,00 €
52.083,00 €

3. Atès que els ajuts es van atorgar l’exercici 2018 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/33600/76262, que van ser incorporats com a romanent de
crèdit a l’exercici 2019 però no han estat incorporats com a romanent de crèdit a
l’exercici 2020, de conformitat amb la redacció de la base 20 d’execució dels
pressupostos 2020 de la Diputació de Barcelona.
4. Vist que s’han aprovat les modificacions de crèdit núm. 13 i 14/2020, assignant
crèdit a l’aplicació pressupostària G/50200/33600/46262 per un import de
94.000,00 € i a l’aplicació pressupostària G/50200/33600/76262 per 672.000,00 €.
5. Atès que els Ajuntaments de Castellterçol, Cornellà de Llobregat, Vacarisses i
Vilanova i la Geltrú van presentar Justificació imputada al seu capítol 2 del
pressupost de despeses i que es correspon a despesa elegible d’aquest Programa.
Fonaments de dret
1. Vista la Base 50 de les d’execució del pressupost 2020 pel que fa al reconeixement
extrajudicial de crèdit.
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020, 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 els següents
ACORDS
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT dels següents Ajuntaments en base als arguments
adduïts a la part expositiva d’aquest acord:
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ENS LOCAL

NIF

NOM ACTUACIÓ i CODI
XARXA

Arenys de
Munt

P0800700G

Castellterçol

P0806300J

Cornellà
Llobregat

P0807200A

Gurb

P0809900D

Olesa de
Montserrat

P0814600C

Sant Feliu
Llobregat

P0821000G

Actuacions en matèria
d’accessibilitat
(18/X/261669)
Obres
reforma
i
rehabilitació del cementiri
municipal (18/X/261674)
Conservació
i
manteniment de Can
Mercader
Exterior
(18/X/261731)
Obres ermita Sant Fruitós
per evitar esfondrament
(18/X/250537)
Consolidació
i
rehabilitació de la coberta
i caixa escènica Teatre
de
la
Passió
(18/X/261683)
Projecte
de
reforma
integral de l’Ajuntament
(18/X/261692)

Tavertet

P0828000J

Vacarisses

P0829100G

Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

Obres
restauració
i
millores a l’enllumenat de
l’element patrimonial “El
safareig” (18/X/251053)
Restauració
de
6
barraques de Pera Seca
a la zona de Can Torrella
(18/X/261796)
Climatització i millora
d’eficiència energètica de
la
Casa
Olivella
(18/X/261727)

IMPORT
PENDENT
RECONÈIXER
DEUTE
200.000,00 €

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
G/50200/33600/76262

13.958,76 €

G/50200/33600/46262

17.269,12 €

G/50200/33600/46262

67.440,27 €

G/50200/33600/76262

200.000,00 €

G/50200/33600/76262

200.000,00 €

G/50200/33600/76262

3.822,83 €

G/50200/33600/76262

10.000,00 €

G/50200/33600/46262

52.083,00 €

G/50200/33600/46262

Segon. AUTORITZAR i disposar una despesa de 93.310,88 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/33600/46262 i de 671.263,10 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/33600/76262.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució als ens destinataris.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Neteja, desinfecció i millora dels elements del
mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la COVID-19”, del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10189).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais
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Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Neteja,
desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la
COVID-19”, per mitjà del qual és concedeixen ajuts directes per a treballs de neteja,
desinfecció i millora dels elements que formen part del mobiliari urbà i de l’espai públic
com són la neteja d’elements, la desinfecció, la senyalització i la millora tant en medi
urbà com en l’entorn rural per tal de garantir-ne la seguretat sanitària i d’utilització.
Els seus destinataris són els 230 municipis de menys de 10.000 habitants de la
província de Barcelona.
6. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 15/06/2020, que s’incorpora a
l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de
cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: el criteri de
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distribució s’estima de manera directa entre els 230 municipis de menys de 10.000
habitants i es fa un repartiment de 1.000 € d’ajut per municipi.
7. La quantia total amb la qual es va dotar inicialment el fons va ser de 230.000 €, i la
quantia que finalment es proposa concedir és de 230.000 €.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai
urbà degut a la COVID-19” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
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Ens local
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
Alpens
L'Ametlla del Vallès
Arenys de Munt
Argençola
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Bagà

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0800200H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0801400C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0800300F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0800400D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0800500A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0800700G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0800800E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0801000A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0801100I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0801200G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0801300E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0801600H l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292500
1.000,00 € 20/Y/292499
1.000,00 € 20/Y/292498
1.000,00 € 20/Y/292497
1.000,00 € 20/Y/292496
1.000,00 € 20/Y/292495
1.000,00 € 20/Y/292494
1.000,00 € 20/Y/292493
1.000,00 € 20/Y/292492
1.000,00 € 20/Y/292491
1.000,00 € 20/Y/292490
1.000,00 € 20/Y/292489
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Ens local

NIF

Balenyà

P0801700F

Balsareny

P0801800D

Begues

P0802000J

Bellprat

P0802100H

Bigues i Riells

P0802300D

Borredà

P0802400B

El Bruc

P0802500I

EL Brull

P0802600G

Les Cabanyes

P0802700E

Cabrera d'Anoia

P0802800C

Cabrera de Mar

P0802900A

Cabrils

P0803000I

Calaf

P0803100G

Nom del fons
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292488
1.000,00 € 20/Y/292487
1.000,00 € 20/Y/292486
1.000,00 € 20/Y/292485
1.000,00 € 20/Y/292484
1.000,00 € 20/Y/292483
1.000,00 € 20/Y/292482
1.000,00 € 20/Y/292481
1.000,00 € 20/Y/292480
1.000,00 € 20/Y/292479
1.000,00 € 20/Y/292478
1.000,00 € 20/Y/292477
1.000,00 € 20/Y/292476
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Ens local
Calders
Caldes d'Estrac
Calldetenes
Callús
Calonge de Segarra
Campins
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardona
Carme
Casserres

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0803400A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0803200E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0822400H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0803700D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0803600F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0803800B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804100F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804200D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804300B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804400J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804600E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804700C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804800A l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292475
1.000,00 € 20/Y/292474
1.000,00 € 20/Y/292473
1.000,00 € 20/Y/292472
1.000,00 € 20/Y/292471
1.000,00 € 20/Y/292470
1.000,00 € 20/Y/292469
1.000,00 € 20/Y/292468
1.000,00 € 20/Y/292467
1.000,00 € 20/Y/292466
1.000,00 € 20/Y/292465
1.000,00 € 20/Y/292464
1.000,00 € 20/Y/292463
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Ens local
Castell de l'Areny
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu
Castellbell i el Vilar
Castellcir
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0805600D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0805100E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0804900I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0805200C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0805400I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0805700B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0805900H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0805800J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806000F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806100D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806200B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806300J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806400H l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292462
1.000,00 € 20/Y/292461
1.000,00 € 20/Y/292460
1.000,00 € 20/Y/292459
1.000,00 € 20/Y/292458
1.000,00 € 20/Y/292457
1.000,00 € 20/Y/292456
1.000,00 € 20/Y/292455
1.000,00 € 20/Y/292454
1.000,00 € 20/Y/292453
1.000,00 € 20/Y/292452
1.000,00 € 20/Y/292451
1.000,00 € 20/Y/292450
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Ens local
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cervelló
Collbató
Collsuspina
Copons
Dosrius
L'Espunyola
L'Esquirol
L'Estany
Figaró-Montmany
Fígols

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806500E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806600C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0826800E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806700A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806800I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0806900G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0807000E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0807400G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0807700J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825400E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0807800H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0813300A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0807900F l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292449
1.000,00 € 20/Y/292448
1.000,00 € 20/Y/292447
1.000,00 € 20/Y/292446
1.000,00 € 20/Y/292445
1.000,00 € 20/Y/292444
1.000,00 € 20/Y/292443
1.000,00 € 20/Y/292442
1.000,00 € 20/Y/292441
1.000,00 € 20/Y/292440
1.000,00 € 20/Y/292439
1.000,00 € 20/Y/292438
1.000,00 € 20/Y/292437
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Ens local
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Gaià
Gallifa
Gelida
Gironella
Gisclareny
La Granada
Granera
Gualba

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0808100B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0808000D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0808200J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0808300H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0808400F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0808900E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0808600A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0809000C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0809100A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0809200I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0809300G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0809400E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0809600J l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292436
1.000,00 € 20/Y/292435
1.000,00 € 20/Y/292434
1.000,00 € 20/Y/292433
1.000,00 € 20/Y/292432
1.000,00 € 20/Y/292431
1.000,00 € 20/Y/292430
1.000,00 € 20/Y/292429
1.000,00 € 20/Y/292428
1.000,00 € 20/Y/292427
1.000,00 € 20/Y/292426
1.000,00 € 20/Y/292425
1.000,00 € 20/Y/292424
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Ens local

NIF

Guardiola de Berguedà

P0809800F

Gurb

P0809900D

Els Hostalets de Pierola

P0816100B

Jorba

P0810200F

La Llacuna

P0810300D

Lliçà de Vall

P0810700E

Llinars del Vallès

P0810500I

Lluçà

P0810800C

Malla

P0811000I

Marganell

P0824200J

Martorelles

P0811400A

Les Masies de Roda

P0811500H

Les Masies de Voltregà

P0811600F

Nom del fons
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292423
1.000,00 € 20/Y/292422
1.000,00 € 20/Y/292421
1.000,00 € 20/Y/292420
1.000,00 € 20/Y/292419
1.000,00 € 20/Y/292418
1.000,00 € 20/Y/292417
1.000,00 € 20/Y/292416
1.000,00 € 20/Y/292415
1.000,00 € 20/Y/292414
1.000,00 € 20/Y/292413
1.000,00 € 20/Y/292412
1.000,00 € 20/Y/292411

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local
Masquefa
Matadepera
Mediona
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montclar
Montesquiu
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montseny
Muntanyola

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0811800B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0811900J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0812100F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0813700B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0812700C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0812600E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0812900I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0813000G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0813100E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0813200C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0813400I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0813600D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0812800A l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292410
1.000,00 € 20/Y/292409
1.000,00 € 20/Y/292408
1.000,00 € 20/Y/292407
1.000,00 € 20/Y/292406
1.000,00 € 20/Y/292405
1.000,00 € 20/Y/292404
1.000,00 € 20/Y/292403
1.000,00 € 20/Y/292402
1.000,00 € 20/Y/292401
1.000,00 € 20/Y/292400
1.000,00 € 20/Y/292399
1.000,00 € 20/Y/292398

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Mura

P0813800J

Navarcles

P0813900H

Navàs

P0814000F

La Nou de Berguedà

P0814100D

Òdena

P0814200B

Olèrdola

P0814400H

Olesa de Bonesvalls

P0814500E

Olivella

P0814700A

Olost

P0814800I

Olvan

P0814300J

Orís

P0814900G

Oristà

P0815000E

Orpí

P0815100C

Nom del fons
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292397
1.000,00 € 20/Y/292396
1.000,00 € 20/Y/292395
1.000,00 € 20/Y/292394
1.000,00 € 20/Y/292393
1.000,00 € 20/Y/292392
1.000,00 € 20/Y/292391
1.000,00 € 20/Y/292390
1.000,00 € 20/Y/292389
1.000,00 € 20/Y/292388
1.000,00 € 20/Y/292387
1.000,00 € 20/Y/292386
1.000,00 € 20/Y/292385

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0815200A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Pacs del Penedès
P0815300I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Palafolls
P0815400G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
La Palma de Cervelló
P5831301F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
El Papiol
P0815700J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Perafita
P0815900F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
EL Pla del Penedès
P0816300H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
La Pobla de Claramunt
P0816400F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
La Pobla de Lillet
P0816500C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Polinyà
P0816600A l'espai urbà degut a la COVID-19
El Pont de Vilomara i
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Rocafort
P0818100J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Pontons
P0816700I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Prats de Lluçanès
P0817000C l'espai urbà degut a la COVID-19
Òrrius

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292384
1.000,00 € 20/Y/292383
1.000,00 € 20/Y/292382
1.000,00 € 20/Y/292381
1.000,00 € 20/Y/292380
1.000,00 € 20/Y/292379
1.000,00 € 20/Y/292378
1.000,00 € 20/Y/292377
1.000,00 € 20/Y/292376
1.000,00 € 20/Y/292375
1.000,00 € 20/Y/292374
1.000,00 € 20/Y/292373
1.000,00 € 20/Y/292372

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local
Els Prats de Rei
Puigdàlber
Puig-reig
Pujalt
La Quar
Rajadell
Rellinars
Roda de Ter
Rubió
Rupit i Pruit
Sagàs
Saldes
Sallent

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0816900E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0817300G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0817400E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0817500B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0817600J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0817700H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0817800F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0818200H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0818400D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0818500A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0818700G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0818900C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0819000A l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292371
1.000,00 € 20/Y/292370
1.000,00 € 20/Y/292369
1.000,00 € 20/Y/292368
1.000,00 € 20/Y/292367
1.000,00 € 20/Y/292366
1.000,00 € 20/Y/292365
1.000,00 € 20/Y/292364
1.000,00 € 20/Y/292363
1.000,00 € 20/Y/292362
1.000,00 € 20/Y/292361
1.000,00 € 20/Y/292360
1.000,00 € 20/Y/292359

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0819400C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Antoni de Vilamajor P0819700F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Bartomeu del Grau
P0819800D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Boi de Lluçanès
P0820000H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Cebrià de Vallalta
P0820200D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Climent de Llobregat P0820300B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Cugat Sesgarrigues
P0820500G l'espai urbà degut a la COVID-19
Sant
Esteve
de
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Palautordera
P0820600E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Esteve Sesrovires
P0820700C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Feliu de Codines
P0820900I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Feliu Sasserra
P0821100E l'espai urbà degut a la COVID-19
Sant
Fost
de
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Campsentelles
P0820800A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Fruitós de Bages
P0821200C l'espai urbà degut a la COVID-19
Sant Agustí de Lluçanès

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292358
1.000,00 € 20/Y/292357
1.000,00 € 20/Y/292356
1.000,00 € 20/Y/292355
1.000,00 € 20/Y/292354
1.000,00 € 20/Y/292353
1.000,00 € 20/Y/292352
1.000,00 € 20/Y/292351
1.000,00 € 20/Y/292350
1.000,00 € 20/Y/292349
1.000,00 € 20/Y/292348
1.000,00 € 20/Y/292347
1.000,00 € 20/Y/292346

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Sant Hipòlit de Voltregà

P0821400I

Sant Iscle de Vallalta

P0819200G

Sant Jaume de Frontanyà

P0821500F

Sant Julià de Cerdanyola

P0831100C

Sant Julià de Vilatorta

P0821800J

Sant Llorenç d'Hortons

P0822000F

Sant Llorenç Savall

P0822100D

Sant Martí d'Albars

P0822300J

Sant Martí de Centelles

P0822200B

Sant Martí de Tous

P0822600C

Sant Martí Sarroca

P0822700A

Sant Martí Sesgueioles

P0822800I

Sant Mateu de Bages

P0822900G

Nom del fons
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292345
1.000,00 € 20/Y/292344
1.000,00 € 20/Y/292343
1.000,00 € 20/Y/292342
1.000,00 € 20/Y/292341
1.000,00 € 20/Y/292340
1.000,00 € 20/Y/292339
1.000,00 € 20/Y/292338
1.000,00 € 20/Y/292337
1.000,00 € 20/Y/292336
1.000,00 € 20/Y/292335
1.000,00 € 20/Y/292334
1.000,00 € 20/Y/292333

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0823200A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Pere de Torelló
P0823300I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Pere de Vilamajor
P0823400G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Pere Sallavinera
P0818800E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Pol de Mar
P0823500D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Quintí de Mediona
P0823600B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Quirze de Besora
P0823700J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Quirze Safaja
P0823900F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Sadurní d'Osormort P0824100B l'espai urbà degut a la COVID-19
Sant
Salvador
de
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Guardiola
P0809700H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Vicenç de Castellet
P0826200H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Vicenç de Montalt
P0826400D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
Sant Vicenç de Torelló
P0826500A l'espai urbà degut a la COVID-19
Sant Pere de Riudebitlles

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292332
1.000,00 € 20/Y/292331
1.000,00 € 20/Y/292330
1.000,00 € 20/Y/292329
1.000,00 € 20/Y/292328
1.000,00 € 20/Y/292327
1.000,00 € 20/Y/292326
1.000,00 € 20/Y/292325
1.000,00 € 20/Y/292324
1.000,00 € 20/Y/292323
1.000,00 € 20/Y/292322
1.000,00 € 20/Y/292321
1.000,00 € 20/Y/292320

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa
Margarida
de
Montbui
Santa Margarida i els
Monjos
Santa Maria de Besora
Santa
Maria
de
Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa
Maria
de
Palautordera

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0824300H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0824400F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0824600A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0824700I l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0824800G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0824900E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825000C l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825100A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825300G l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825600J l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825500B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825700H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0825900D l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292319
1.000,00 € 20/Y/292318
1.000,00 € 20/Y/292317
1.000,00 € 20/Y/292316
1.000,00 € 20/Y/292315
1.000,00 € 20/Y/292314
1.000,00 € 20/Y/292313
1.000,00 € 20/Y/292312
1.000,00 € 20/Y/292311
1.000,00 € 20/Y/292310
1.000,00 € 20/Y/292309
1.000,00 € 20/Y/292308
1.000,00 € 20/Y/292307

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Santa Maria d'Oló

P0825800F

Santa Susanna

P0826100J

Santpedor

P0819100I

Sentmenat

P0826700G

Seva

P0826900C

Sobremunt

P0827100I

Sora

P0827200G

Subirats

P0827300E

Súria

P0827400C

Tagamanent

P0827600H

Talamanca

P0827700F

Taradell

P0827800D

Tavèrnoles

P0827500J

Nom del fons
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292306
1.000,00 € 20/Y/292305
1.000,00 € 20/Y/292304
1.000,00 € 20/Y/292303
1.000,00 € 20/Y/292302
1.000,00 € 20/Y/292301
1.000,00 € 20/Y/292300
1.000,00 € 20/Y/292299
1.000,00 € 20/Y/292298
1.000,00 € 20/Y/292297
1.000,00 € 20/Y/292296
1.000,00 € 20/Y/292295
1.000,00 € 20/Y/292294
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Ens local

NIF

Tavertet

P0828000J

Teià

P0828100H

Tiana

P0828200F

Tona

P0828300D

La Torre de Claramunt

P0828600G

Torrelavit

P0828700E

Torrelles de Foix

P0828800C

Torrelles de Llobregat

P0828900A

Ullastrell

P0829000I

Vacarisses

P0829100G

Vallbona d'Anoia

P0829200E

Vallcebre

P0829300C

Vallgorguina

P0829500H

Nom del fons
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292293
1.000,00 € 20/Y/292292
1.000,00 € 20/Y/292291
1.000,00 € 20/Y/292290
1.000,00 € 20/Y/292289
1.000,00 € 20/Y/292288
1.000,00 € 20/Y/292287
1.000,00 € 20/Y/292286
1.000,00 € 20/Y/292285
1.000,00 € 20/Y/292284
1.000,00 € 20/Y/292283
1.000,00 € 20/Y/292282
1.000,00 € 20/Y/292281
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Ens local
Vallromanes
Veciana
Vilada
Viladecavalls
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix

NIF

Nom del fons

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0829700D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0829800B l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0830000F l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0830100D l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0830700A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0830400H l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0831000E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0821300A l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0830500E l'espai urbà degut a la COVID-19
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de
P0830900G l'espai urbà degut a la COVID-19

Import
formalització
2020 (EUR)

Codi XGL

1.000,00 € 20/Y/292280
1.000,00 € 20/Y/292279
1.000,00 € 20/Y/292278
1.000,00 € 20/Y/292277
1.000,00 € 20/Y/292276
1.000,00 € 20/Y/292275
1.000,00 € 20/Y/292274
1.000,00 € 20/Y/292273
1.000,00 € 20/Y/292272
1.000,00 € 20/Y/292271
230.000,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de dos-cents trenta mil euros
(230.000 €) a càrrec de l’aplicació G/50200/15000/46280 del pressupost de l’any 2020,
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 16/2020.
Tercer. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes,
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució.
2. Execució i justificació
2.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de
2020. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final
entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 2 del pressupost de depeses
dels ens destinataris.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix,
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la
presentació de memòries ni formularis tècnics.
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
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2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorreguts aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de
procedir a la revocació de l’ajut.
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.15. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
3. Pagament
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
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4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat
de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per
tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar
la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des
de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits presentin la justificació
pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim
de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, convalidar l’aprovació
de l’ampliació del termini de presentació de candidatures per a l’atorgament,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva dels Premis del Parc a
taula 2020. (Exp. 2020/2792).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 27 de
febrer de 2020, aprova la convocatòria i bases especifiques per a l’atorgament,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva dels Premis del Parc a taula
2020.
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2.

En data 6 de març de 2020 es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
la convocatòria esmentada.

3.

D’acord amb la base específica número 6 relativa al termini de presentació de
candidatures, el termini s’iniciarà a l’endemà de la publicació de la present
convocatòria al BOP i finalitzarà als 45 dies naturals posteriors.

4.

Atès que els terminis administratius, queden en suspens des del 14 de març i fins
el 31 de maig, inclòs, per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i els successius decrets de pròrroga.
Per tant, no és fins l’1 de juny que es reprenen els terminis dels procediments
suspesos a partir del 13 de març i el termini continua en el mateix moment en que
es va suspendre el còmput.

5.

Com a resultat de tot l’anterior, s’estableix que el nou termini de presentació de les
candidatures dels Premis del Parc a taula 2020 és el 7 de juliol del 2020.

6.

Mentrestant, però, la covid-19 fa estralls en la societat catalana. Cal recordar que ja
l’11 de març l’Organització Mundial de la Salut declara aquest coronavirus com a
pandèmia que afecta a molts països del món. Una declaració encara vigent a dia
d’avui. La crisi sanitària de la Covid-19 té un impacte en l’economia de Catalunya
també sense precedents.

7.

Del 14 de març al 3 de maig s’adopten mesures de confinament de la població, la
restricció de la mobilitat, la cancel·lació d’esdeveniments, el tancament forçós de
comerços i hostaleria i també dels serveis i industries no essencials comporta una
paralització de gran part de l’activitat econòmica. Els petits productors alimentaris,
es troben que els seus punts de venta habitual estan tancats (escoles, petits
establiments, restaurants i mercats ambulants). Això afecta especialment a les
empreses adherides al Parc a taula.

8.

En una segona fase, del 4 de maig al 21 de juny, el govern espanyol implanta un
pla gradual de desescalada del confinament i reobertura de les activitats on es
manté una forta caiguda del consum i la producció.

9.

Així doncs, les prop de 300 empreses adherides al Parc a taula, que recordem son
micro i petites empreses, han estat patint en primera persona aquesta crisi sanitària
i econòmica. La seva prioritat durant aquest temps ha estat i segueix sent la de
mantenir la supervivència dels seus negocis. I els seus esforços en el futur immediat
seguiran focalitzats en aquest objectiu de generar demanda i poder adaptar la seva
estructura i oferta a aquest nou escenari.
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10. Els Premis del Parc a taula han quedat eclipsats per aquesta crisi, les empreses
adherides al programa Parc a Taula no han pogut treballar en els projectes objecte
dels Premis, atès que s’han trobat en una situació, prèvia de tancament fet que ha
afectat a gran part dels projectes previstos com a candidatures i per altra banda un
cop recuperada la nova normalitat els negocis han hagut de concentrar els esforços
en la seva recuperació. S’estima important donar-los més oxigen en forma de temps
perquè puguin preparar la seva candidatura als Premis del Parc a taula a l’hora que
es preparen per mantenir-se actius en aquesta nova normalitat. S’intueix doncs, que
des del Parc a taula cal fer un sobre esforç en temps i recursos per motivar la
participació de les empreses adherides al programa en la celebració dels Premis
del Parc a taula.
11. Aquesta ampliació de termini es proposa que sigui de fins al 4 d’agost perquè
aquesta data és compatible amb els terminis establerts a les bases dels Premis
Parc a taula i perquè permet mantenir la data de reunió del Jurat (07/09/2020) i de
l’acte públic de lliurament dels Premis (28/09/2020).
12. Per tant, responent a les demandes del Parc a taula es considera adequat realitzar
aquesta ampliació del termini de presentació de les candidatures dels Premis del
Parc a taula 2020 fins al 04 d’agost del 2020.
FONAMENTS DE DRET
1.

Vist l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que permet excepcionalment ampliar els
terminis, sense que els mateixos excedeixi de la mitat dels inicialment concedit.

2.

Vist allò disposat a l’apartat segon del Decret 4833/2020, aprovat per la Presidència
de la Diputació de Barcelona en data 27 de maig (BOPB 29.5.2020) que estableix
els criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels procediments
administratius suspesos com a conseqüència de la declaració de l'estat d’alarma
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis.

3.

Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació
dels actes de l’administració.

4.

Vist l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de
2019 (BOPB 19.12.2019).

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Convalidar l’aprovació de l’ampliació del període de presentació de
candidatures establert per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2020 (AJC 109/2020), que aprova la convocatòria
i bases especifiques per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva dels Premis del Parc a taula 2020, promoguda per la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, i que va ser ampliat en motiu d’allò establert en el Decret 4833/2020,
aprovat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 27 de maig (BOPB
29.5.2020) que estableix els criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis
dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració de
l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis,
finalitzant el termini inicial en data 7 de juliol de 2020. Establint com a nou termini de
finalització per a la presentació de candidatures el 4 d’agost del 2020.
Segon.- Donar publicitat a la present resolució 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 DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
49-. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la concessió del fons de prestació “Reforç extraordinari dels serveis locals
d’ocupació” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020
(Exp. núm. 2020/10097).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).

2.

En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).

3.

D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix
als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
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econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i
estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de
l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris
objectius que s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les
concessions.
4.

L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les
condicions de la seva execució (article 24).

5.

En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons de
prestació de "Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació", per mitjà del qual
es permet ampliar les plantilles dels dispositius d'intermediació laboral (SLO) per
assegurar la prestació del servei tant de les demandes d’atenció de persones en
situació d’atur com l’atenció a les empreses amb necessitats de cobertura de llocs
de treball dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica
Xaloc (PTX) per fer front a l'impacte de la COVID-19 en el mercat de treball. Els
seus destinataris són ajuntaments, consell comarcals, mancomunitats i consorcis
locals.

6.

En l’informe emès per aquest centre gestor en data 10/7/2020, que s’incorpora a
l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de
cada ens en els recursos del fons. El càlcul d’aquest fons es realitza de la manera
següent:
- L’ajut econòmic és el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada
SLO més les taxes de resultats obtinguts de cobertura d’ofertes i d’inserció, i de
multiplicar-les per l’import per actuació, segons el tram poblacional.
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals
realitzades l’any 2019 (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es ponderaran
segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació
(Xaloc), i que corresponen a les tipologies següents d’actuacions: amb
empreses, amb persones en situació d’atur o en millora de l’ocupació.
- L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del
pressupost aprovat per a aquest recurs per a cada tram.
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- Els trams poblacional de les entitats locals, segons el padró vigent en el moment
d'aprovació del Catàleg (font: Padró continu, INE) son els següents:
Més de 50.000 habitants.
Entre 20.001 i 50.000 habitants.
Entre 10.001 i 20.000 habitants.
Entre 5.000 i 10.000 habitants.
Menys de 5.000 habitants.
No es concedirà l’ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 €.
7.

La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 1.550.000 €, mentre
que la quantia que finalment es proposa concedir és 1.549.994,91 €.

8.

Es constata l’existència d’un saldo sobrant a les autoritzacions de despesa
existents, que cal procedir a anul·lar mitjançant un ajustament de valor negatiu, per
tal que el crèdit torni a estar com a disponible i es pugi destinar a les finalitats que
la corporació consideri oportunes.

9.

Aquest fons de prestació de reforç de les estructures de promoció econòmica i
ocupació s'estableix amb una durada pluriennal durant el període 2020-2021 i
estarà dotat amb un pressupost total de 1.549.994,91 €, que es distribueix de la
forma següent:
Anualitat
2020
2021

Import
1.007.496,69 €
542.498,22 €

10. D’acord amb allò establert en el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta.
11. Els ens destinataris han de reunir els requisits següents:
- Haver signat un conveni de col·laboració amb la Diputació per a la posada a
disposició de la Plataforma Telemàtica Xaloc, vigent a 1 de gener de 2020 o tenir
concedit el recurs PTX.
- Ser ens adherits al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals
d'Ocupació (XALOC).
- Haver registrat un nombre mínim de 1.000 actuacions l’any 2019.
Fonaments de dret
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1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació de "Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació" del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
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Ens destinatari
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de La Llagosta
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac

NIF

Codi XGL

P0800100J
P0800300F
P0800700G
P0800900C
P0801500J
P0831200A
P0803100G
P0803300C
P0803500H
P0803900J
P0804500G
P0805000G
P0805300A
P0806600C
P0807100C
P0807300I
P0807500D
P0807600B
P0808500C
P0808700I
P0808800G
P0809500B
P0810100H
P0810400B
P0810500I
P0810900A
P0811100G
P0811200E
P0811300C
P0811400A
P0811700D
P0811800B
P0812000H
P0812300B
P0812400J

20/Y/293313
20/Y/293312
20/Y/293311
20/Y/293310
20/Y/293309
20/Y/293308
20/Y/293307
20/Y/293306
20/Y/293305
20/Y/293304
20/Y/293303
20/Y/293302
20/Y/293301
20/Y/293300
20/Y/293299
20/Y/293298
20/Y/293297
20/Y/293296
20/Y/293295
20/Y/293294
20/Y/293293
20/Y/293292
20/Y/293291
20/Y/293290
20/Y/293289
20/Y/293288
20/Y/293287
20/Y/293286
20/Y/293285
20/Y/293284
20/Y/293283
20/Y/293282
20/Y/293281
20/Y/293280
20/Y/293279

Import concedit
(EUR)
14.531,86 €
9.922,72 €
9.860,35 €
11.488,46 €
28.730,92 €
12.202,83 €
16.514,45 €
19.478,04 €
12.044,33 €
8.678,19 €
14.099,62 €
17.765,86 €
16.937,08 €
21.263,17 €
7.854,57 €
8.325,86 €
14.598,77 €
16.212,84 €
10.997,92 €
15.263,12 €
21.873,84 €
20.878,04 €
23.097,11 €
26.739,12 €
23.753,42 €
6.539,04 €
20.373,05 €
30.444,63 €
19.024,73 €
11.830,78 €
10.942,72 €
11.677,38 €
55.478,89 €
30.422,41 €
17.975,77 €

Anualitat
2020

Anualitat
2021

9.445,71 €
6.449,77 €
6.409,23 €
7.467,50 €
18.675,10 €
7.931,84 €
10.734,39 €
12.660,73 €
7.828,81 €
5.640,82 €
9.164,75 €
11.547,81 €
11.009,10 €
13.821,06 €
5.105,47 €
5.411,81 €
9.489,20 €
10.538,35 €
7.148,65 €
9.921,03 €
14.218,00 €
13.570,73 €
15.013,12 €
17.380,43 €
15.439,72 €
4.250,38 €
13.242,48 €
19.789,01 €
12.366,07 €
7.690,01 €
7.112,77 €
7.590,30 €
36.061,28 €
19.774,57 €
11.684,25 €

5.086,15 €
3.472,95 €
3.451,12 €
4.020,96 €
10.055,82 €
4.270,99 €
5.780,06 €
6.817,31 €
4.215,52 €
3.037,37 €
4.934,87 €
6.218,05 €
5.927,98 €
7.442,11 €
2.749,10 €
2.914,05 €
5.109,57 €
5.674,49 €
3.849,27 €
5.342,09 €
7.655,84 €
7.307,31 €
8.083,99 €
9.358,69 €
8.313,70 €
2.288,66 €
7.130,57 €
10.655,62 €
6.658,66 €
4.140,77 €
3.829,95 €
4.087,08 €
19.417,61 €
10.647,84 €
6.291,52 €

Operació
comptable
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587

Posició
Anualitat
2020
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69

Posició
Anualitat
2021
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Sadurní Anoia
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló

NIF

Codi XGL

P0813400I
P0813500F
P0813900H
P0814600C
P0815400G
P0815500D
P0815600B
P0815700J
P0815800H
P0816000D
P0816200J
P0816600A
P0816800G
P0823000E
P0817100A
P0817900D
P0818200H
P0819300E
P0819500J
P0819900B
P0820100F
P0821200C
P0822500E
P0821600D
P0821900H
P0823100C
P0823800H
P0824000D
P0826200H
P0825000C
P0825100A
P0825900D
P0826000B
P0826700G
P0827000A
P0827400C
P0828400B
P0828500I

20/Y/293278
20/Y/293277
20/Y/293276
20/Y/293275
20/Y/293274
20/Y/293273
20/Y/293272
20/Y/293271
20/Y/293270
20/Y/293269
20/Y/293268
20/Y/293267
20/Y/293266
20/Y/293265
20/Y/293264
20/Y/293263
20/Y/293262
20/Y/293261
20/Y/293260
20/Y/293259
20/Y/293258
20/Y/293257
20/Y/293256
20/Y/293255
20/Y/293254
20/Y/293253
20/Y/293252
20/Y/293251
20/Y/293250
20/Y/293249
20/Y/293248
20/Y/293247
20/Y/293246
20/Y/293245
20/Y/293244
20/Y/293243
20/Y/293242
20/Y/293241

Import concedit
(EUR)
11.009,97 €
22.991,42 €
11.712,77 €
14.800,78 €
10.815,73 €
14.964,34 €
13.136,79 €
16.256,38 €
16.526,17 €
8.925,11 €
10.247,97 €
19.179,82 €
18.914,48 €
12.439,55 €
7.114,96 €
23.532,94 €
9.069,96 €
10.231,79 €
15.610,42 €
23.161,91 €
10.198,57 €
10.444,37 €
12.179,35 €
22.163,32 €
10.562,41 €
23.963,02 €
7.627,12 €
7.151,22 €
12.368,54 €
8.606,82 €
20.590,91 €
12.714,36 €
22.932,95 €
29.401,99 €
17.839,49 €
11.520,95 €
16.147,24 €
18.868,86 €

Anualitat
2020

Anualitat
2021

7.156,48 €
14.944,42 €
7.613,30 €
9.620,51 €
7.030,22 €
9.726,82 €
8.538,91 €
10.566,65 €
10.742,01 €
5.801,32 €
6.661,18 €
12.466,88 €
12.294,41 €
8.085,71 €
4.624,72 €
15.296,41 €
5.895,47 €
6.650,66 €
10.146,77 €
15.055,24 €
6.629,07 €
6.788,84 €
7.916,58 €
14.406,16 €
6.865,57 €
15.575,96 €
4.957,63 €
4.648,29 €
8.039,55 €
5.594,43 €
13.384,09 €
8.264,33 €
14.906,42 €
19.111,29 €
11.595,67 €
7.488,62 €
10.495,71 €
12.264,76 €

3.853,49 €
8.047,00 €
4.099,47 €
5.180,27 €
3.785,51 €
5.237,52 €
4.597,88 €
5.689,73 €
5.784,16 €
3.123,79 €
3.586,79 €
6.712,94 €
6.620,07 €
4.353,84 €
2.490,24 €
8.236,53 €
3.174,49 €
3.581,13 €
5.463,65 €
8.106,67 €
3.569,50 €
3.655,53 €
4.262,77 €
7.757,16 €
3.696,84 €
8.387,06 €
2.669,49 €
2.502,93 €
4.328,99 €
3.012,39 €
7.206,82 €
4.450,03 €
8.026,53 €
10.290,70 €
6.243,82 €
4.032,33 €
5.651,53 €
6.604,10 €

Operació
comptable
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587

Posició
Anualitat
2020
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145

Posició
Anualitat
2021
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
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Anualitat
2020

Anualitat
2021

10.162,71 €
8.786,01 €
29.316,84 €
30.382,51 €
8.875,23 €
28.079,73 €
15.219,39 €
13.922,65 €
29.654,95 €
10.434,51 €

6.605,76 €
5.710,91 €
19.055,95 €
19.748,63 €
5.768,90 €
18.251,82 €
9.892,60 €
9.049,72 €
19.275,72 €
6.782,43 €

3.556,95 €
3.075,10 €
10.260,89 €
10.633,88 €
3.106,33 €
9.827,91 €
5.326,79 €
4.872,93 €
10.379,23 €
3.652,08 €

2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587
2003002587

20/Y/293230

35.637,44 €

23.164,34 €

12.473,10 €

2003002587

P0800024B

20/Y/293229

12.503,65 €

8.127,37 €

4.376,28 €

2003002587

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

P5800013D

20/Y/293228

11.811,42 €

7.677,42 €

4.134,00 €

2003002587

Consell Comarcal de l'Anoia

P5800006H

20/Y/293227

23.221,26 €

15.093,82 €

8.127,44 €

2003002587

Consorci del Barri de la Mina

P0800080D

20/Y/293225

55.703,66 €

36.207,38 €

19.496,28 €

2003002587

Consorci per a la promoció de municipis del
Moianès

Q5856406C

20/Y/293224

11.785,80 €

7.660,77 €

4.125,03 €

2003002587

Consorci per a la Promoció dels Municipis del
Lluçanès

P0800097H

20/Y/293223

15.730,47 €

10.224,81 €

5.505,66 €

2003002587

Agència de Desenvolupament del Berguedà

P5826801B

20/Y/293226

15.020,04 €

9.763,03 €

5.257,01 €

2003002587

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Mar

P0829100G
P0829600F
P0829900J
P0830200B
P0830100D
P0830600C
P0830300J
P0831000E
P0830800I
P0821700B

20/Y/293240
20/Y/293239
20/Y/293238
20/Y/293237
20/Y/293236
20/Y/293235
20/Y/293234
20/Y/293233
20/Y/293232
20/Y/293231

Mancomunitat de la Vall del Tenes

P5809508D

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana

Import concedit
(EUR)

Operació
comptable

Posició
Anualitat
2020
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor

Posició
Anualitat
2021
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
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Segon. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa anterior i CONDICIONAR l'aplicació
dels recursos a l'aprovació definitiva dels pressupostos de l'exercici 2021 de la Diputació
de Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària
pels pressupostos dels anys 2020 i 2021, detallades a continuació, tot condicionant a
l’existència de crèdit hàbil i suficient de l’any 2021.
Aplicació pressupostària

2020

2021

G/30101/24100/46281

889.577,75 €

479.003,42 €

Quart. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de 9
de juliol de 2020 d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, per a què el
crèdit torni a estar com a disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa
amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari:
Aplicació
pressupostària

Import
autoritzat
(EUR)

Import
concedit
(EUR)

Import de
reducció
(EUR)

Núm. op.
"A"

Núm. op.
"A/"

G/30101/24100/46281

1.550.000 €

1.549.994,91 €

181.418,83 €

2002000274

2002900333

Cinquè. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa a càrrec de les aplicacions
pressupostàries dels pressuposts dels anys 2020 i 2021, detallades a continuació, tot
condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior i a l’existència
de crèdit hàbil i suficient de l’any 2021.
Aplicació pressupostària

2020

2021

G/30101/24100/46381

31.291,71 €

16.849,38 €

G/30101/24100/46581

22.771,24 €

12.261,44 €

G/30101/24100/46781

63.855,99 €

34.383,98 €

117.918,94 €

63.494,80 €

Total

Sisè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat a
l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini
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establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així com
els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1.

Execució pluriennal: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre
de 2021. Primera justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020.
Segona justificació voluntària entre el 2 de gener de 2021 i el 15 de novembre
de 2021. Justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022.

2.2.

La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses vinculades a
accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals
d’orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques
dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats
d’orientació i inserció.
Es poden justificar com a despeses directes:
• Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €
per tècnic.
• Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis,
factures, serveis professionals, etc.
• Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer
o leasing d’equips o espais, etc.
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 15 per cent del cost de
les despeses directes elegibles:
• Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.
• Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc).
• Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció.
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2.3.

Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses.
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb
la modalitat d’execució.

2.4.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor,
així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de
signatura i presentació de justificacions.

2.5.

Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat,
cal especificar el percentatge d’imputació.

2.6.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.

2.7.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el
període d'execució establert.

2.8.

En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui
prendre’n coneixement.

2.9.

L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat,
no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que
s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament
de l'import que correspongui.

2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 per cent de les despeses
directes imputades.
2.11. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la
Diputació i d’altres administracions.
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li
requereixin. En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació,
disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el
requeriment. Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena,
s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.
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2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades.
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de
les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del
finançament.
2.16. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les
variables i les categories de la Plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació
de Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens
destinatari per a l’aportació de documentació complementària als efectes de
verificar, entre d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es
fa la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què
el centre gestor verifica la documentació.
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la
Seu Electrònica de la Diputació.
2.19. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, no existeix cap
percentatge de cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total
de l’actuació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis
bàsics, i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben les
tresoreries municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19,
d’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg, el fons es paga de la forma
indicada en l’acord setè.
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
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4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la
renúncia.
4.2. Durant l’any 2020, en cas que les renúncies presentades suposin un volum
igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, destinarà
les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies a
incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser
el mateix que en la distribució inicial.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Setè. APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit a la primera
anualitat, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, atesa la
naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i ateses les extraordinàries
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi
originada per la COVID-19. A la segona anualitat, s’ha de pagar de manera anticipada
el 100 per cent de l’import concedit a 2021 quan es produeixi la justificació mínima del
75 per cent de l’import de la primera anualitat, sempre que el pressupost a càrrec del
qual s’imputi la despesa estigui obert.
Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
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Novè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la concessió del fons de prestació “Reforç extraordinari de la Xarxa d’oficines
tècniques laborals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2020 (Exp. núm. 2020/10099).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons de
prestació de "Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals", per mitjà
del qual amb l’objectiu de donar resposta a l’increment de la demanda d’orientació i
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d’acompanyament a la inserció laboral o bé a la millora de l’ocupabilitat de persones
amb diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, per l’impacte de la pandèmia de
la COVID-19 al mercat de treball. Aquest fons permetrà ampliar les plantilles
tècniques de les OTL per assegurar la prestació del servei davant del possible
increment de persones amb un trastorn de salut mental en situació d’atur a
conseqüència de la crisi econòmica i del mercat de treball generada per la COVID19. Aquest recurs econòmic garantirà que es minimitzin o bé s’evitin les possibles
llistes d’espera que es puguin generar. Els seus destinataris són ajuntaments, consell
comarcals, mancomunitats i consorcis locals.
6. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 10/07/2020, que s’incorpora a
l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de
cada ens en els recursos del fons. El càlcul d’aquest fons es realitza de la manera
següent:
- Volum d’activitat (60 %): minuts d’actuacions amb persones ateses en una OTL al
2019 (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Densitat poblacional (10 %): població potencialment activa amb prevalença de
trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l’àrea d’influència d’aquell
dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: Plataforma Telemàtica Xaloc i INE).
- Dinamisme de l’OTL (10 %): nombre de persones ateses donades d’alta a l’OTL al
2019 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període
(font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Nivells d’inserció (10 %): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat
feina a l’any 2019 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el
mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Inserció a l’empresa ordinària (10 %): nombre d’insercions a l’empresa ordinària de
l’OTL a l’any 2019 dividit pel nombre d’insercions d’aquell dispositiu en el mateix
període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
7. La quantia total amb es va dotar inicialment el fons va ser 250.000 € i finalment, és
aquesta mateixa quantia la que es proposa concedir.
8. Aquest fons de prestació de reforç de les estructures de promoció econòmica i
ocupació s'estableix amb una durada pluriennal durant el període 2020-2021 i estarà
dotat amb un pressupost total de 250.000,00 €, que es distribueix de la forma
següent:
Anualitat

Import

2020

167.500,00 €

2021

82.500,00 €

9. D’acord amb allò establert en el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen
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pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta.
10. Els ens destinataris han d'estar adherits al vigent Protocol general de la Xarxa OTL.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació de "Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals" del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
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Ens destinatari

Import concedit
(EUR)

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Operació
comptable

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

P0801500J
P0826600I
P0807200A
P0809500B
P0810000J
P0810100H
P0811200E
P0812300B
P0818300F
P0818600I
P0819900B
P0824500C
P0827900B
P0830800I

20/Y/293331
20/Y/293330
20/Y/293329
20/Y/293328
20/Y/293327
20/Y/293326
20/Y/293325
20/Y/293324
20/Y/293323
20/Y/293322
20/Y/293321
20/Y/293320
20/Y/293319
20/Y/293318

11.774,58 €
7.552,39 €
8.494,60 €
10.645,07 €
5.894,59 €
12.802,70 €
18.928,71 €
8.548,69 €
13.899,37 €
26.715,01 €
18.730,92 €
20.629,34 €
14.100,62 €
12.033,79 €

7.888,97 €
5.060,10 €
5.691,38 €
7.132,20 €
3.949,37 €
8.577,81 €
12.682,23 €
5.727,62 €
9.312,58 €
17.899,06 €
12.549,72 €
13.821,66 €
9.447,42 €
8.062,64 €

3.885,61 €
2.492,29 €
2.803,22 €
3.512,87 €
1.945,22 €
4.224,89 €
6.246,48 €
2.821,07 €
4.586,79 €
8.815,95 €
6.181,20 €
6.807,68 €
4.653,20 €
3.971,15 €

2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582
2003002582

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

P5800013D

20/Y/293316

9.549,05 €

6.397,86 €

3.151,19 €

2003002582

Consell Comarcal del Maresme

P5800008D

20/Y/293315

19.930,45 €

13.353,40 €

6.577,05 €

2003002582

Consell Comarcal d'Osona

P5800015I

20/Y/293314

20.250,14 €

13.567,59 €

6.682,55 €

2003002582

Agència de Desenvolupament del Berguedà

P5826801B

20/Y/293317

9.519,98 €

6.378,39 €

3.141,59 €

2003002582

Posició
Anualitat
2020
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor
condicionat
a ajustament
de valor

Posició
Anualitat
2020
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
condicionat a
ajustament de
valor
condicionat a
ajustament de
valor
condicionat a
ajustament de
valor
condicionat a
ajustament de
valor
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Segon. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa anterior i CONDICIONAR l'aplicació
dels recursos a l'aprovació definitiva dels pressupostos de l'exercici 2021 de la Diputació
de Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària
pels pressupostos dels anys 2020 i 2021, detallades a continuació, tot condicionant a
l’existència de crèdit hàbil i suficient de l’any 2021.
Aplicació pressupostària

2020

2021

G/30101/24100/46281

127.802,76 €

62.947,62 €

Quart. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de 9
de juliol de 2020 d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, per a què el
crèdit torni a estar com a disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa
amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari:
Aplicació
pressupostària

Import
autoritzat
(EUR)

Import
concedit
(EUR)

Import de
reducció
(EUR)

Núm. op.
"A"

Núm. op.
"A/"

G/30101/24100/46281

250.000 €

250.000 €

59.249,62 €

2002000275

2002900330

Cinquè. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa a càrrec de les aplicacions
pressupostàries dels pressuposts dels anys 2020 i 2021, detallades a continuació, tot
condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior i a l’existència
de crèdit hàbil i suficient de l’any 2021.
Aplicació pressupostària

2020

2021

G/30101/24100/46581

33.318,85 €

16.410,79 €

G/30101/24100/46781

6.378,39 €

3.141,59 €

39.697,24 €

19.552,38 €

Total

Sisè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat a
l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini
establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
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1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1.

Execució pluriennal: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre
de 2021. Primera justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020.
Segona justificació voluntària entre el 2 de gener de 2021 i el 15 de
novembre de 2021. Justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril
de 2022.

2.2.

La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost
de depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses vinculades
a accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals
d’orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques
dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris
personalitzats d’orientació i inserció.
Es poden justificar com a despeses directes:
• Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000
€ per tècnic.
• Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis,
factures, serveis professionals, etc.
• Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió,
lloguer o leasing d’equips o espais, etc.
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 15 per cent del cost de
les despeses directes elegibles:
• Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.
• Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc).
• Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció.
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2.3.

Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses.
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb
la modalitat d’execució.

2.4.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor,
així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de
signatura i presentació de justificacions.

2.5.

Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat,
cal especificar el percentatge d’imputació.

2.6.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.

2.7.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el
període d'execució establert.

2.8.

En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui
prendre’n coneixement.

2.9.

L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat,
no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que
s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament
de l'import que correspongui.

2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 per cent de les despeses
directes imputades.
2.11. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la
Diputació i d’altres administracions.
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li
requereixin. En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació,
disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el
requeriment. Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena,
s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.
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2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades.
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de
les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del
finançament.
2.16. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les
variables i les categories de la Plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació
de Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens
destinatari per a l’aportació de documentació complementària als efectes de
verificar, entre d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es
fa la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què
el centre gestor verifica la documentació.
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la
Seu Electrònica de la Diputació.
2.19. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, no existeix cap
percentatge de cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total
de l’actuació.
3. Pagament
3.1.

De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis
bàsics, i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben les
tresoreries municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19,
d’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg, el fons es paga de la forma
indicada en l’acord setè.

3.2.

Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
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4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la
renúncia.
4.2. Durant l’any 2020, en cas que les renúncies presentades suposin un volum
igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, destinarà
les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies a
incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser
el mateix que en la distribució inicial.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici
que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Setè. APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit a la primera
anualitat, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, atesa la
naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i ateses les extraordinàries
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi
originada per la COVID-19. A la segona anualitat, s’ha de pagar de manera anticipada
el 100 per cent de l’import concedit a 2021 quan es produeixi la justificació mínima del
75 per cent de l’import de la primera anualitat, sempre que el pressupost a càrrec del
qual s’imputi la despesa estigui obert.
Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
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Novè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Fons extraordinari per a la Xarxa
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”, del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10125).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG número/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix
als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i
estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de
l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris
objectius que s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les
concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat
per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les
condicions de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el nou fons “Fons
extraordinari per a la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic
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Local” consistent en el suport destinat a enfortir les activitats i els serveis prestats
per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre de
manera continuada, informació territorial d’interès per a la presa de decisions, amb
l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic local. Els seus destinataris, que
es concreten en la part dispositiva del present dictamen, són Ajuntaments de
municipis de més de 100.000 habitants, Consells Comarcals, Mancomunitats, i
Consorcis locals, membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local (XODEL). Enguany són 16 ens locals.
6. La Diputació de Barcelona posa a disposició dels Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local els fons de prestació, un dels recursos econòmics adreçats al
finançament dels serveis, activitats i inversions locals, d’acord amb l’article 4 del
règim del Catàleg, que consisteixen en transferències dineràries de caràcter regular
per al finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional,
territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
En un moment de crisi com l’actual, la capacitat tècnica i analítica dels observatoris,
tant individual com col·laborativa en el si de la Xarxa, fa que aquests dispositius
reafirmin la seva utilitat en l’aportació de coneixement útil que ajudi a orientar la
presa de decisions.
7. De fet, ja des del primer dia d’aquesta crisi els observatoris s’han adaptat a les noves
necessitats d’informació dels ens locals. Així, estan recollint, analitzant i aportant
informació territorialitzada i permanent sobre l’evolució dels casos de COVID 19,
sobre fluxos de mobilitat o sobre expedients de regulació temporal d’ocupació, de
manera que s’ha incrementat la informació a recollir i a analitzar degut a la crisi
provocada pel COVID-19.
8. A més, els observatoris estan reforçant el monitoratge de l’impacte de la pandèmia
sobre les economies locals: atur, contractació, afiliació a la SS, ERTOS, EROS, etc.,
centres de cotització, registre mercantil, economia social i solidària, impacte en el
turisme, impacte en la renda i augment de la desigualtat i la pobresa, augment i
cobertura de prestacions socials, etc.
9. Afegides a aquestes tasques n’han iniciat de noves:
• Aportar coneixement per fonamentar les diferents mesures de xoc que ja

s’estan implantant a escala local.
• Mesurar la destrucció d’ocupació actual i el risc de destrucció futura en

cadascuna de les activitats. En especial en els sectors productius més
rellevants de cada economia local.
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• Aportar coneixement per redefinir línies estratègiques/accions dels plans de

reconstrucció, plans estratègics, plans directors, etc. vigents. De ben segur,
variaran les prioritats d’aquests plans.
10. Amb aquesta justificació i antecedents, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona considera oportú reforçar les
estructures dels observatoris membres de la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), en la majoria dels casos unipersonals,
per a dimensionar-les amb l’increment de tasques provocades per la crisi de la
COVID 19. És per aquesta raó que es proposa augmentar el seu finançament a
través del fons de prestació extraordinari “Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)”.
11. En l’informe emès per aquest centre gestor de data 14 de juliol, que s’incorpora a
l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de
cada ens en els recursos del fons. Els criteris objectius utilitzats per a l’assignació
del fons extraordinari entre els ens locals membres de la XODEL són els següents:
Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel
funcionament de l’observatori, el que representa un total de 160.000 €.
Criteri B. Àmbit territorial. El 20 % del fons un cop deduïda la quantitat del criteri
A, és a dir 8.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial
d’anàlisi (municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent:
Criteri B. Àmbit territorial (20 %)
%
Anàlisi supramunicipal:
≥ 20 municipis
≤ 19 municipis
Anàlisi municipal ≥ 100.000 hab.

20
15
10

Període
mesura
Fix

Font
Catàleg de
productes i
serveis de la
XODEL

Criteri C. Productes i serveis. El 60 % del fons un cop deduïda la quantitat mínima
del criteri A, és a dir 24.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats
desenvolupades el 2019 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL).
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri C. Productes i serveis (60 %)
%
Productes i serveis
≤ 3 productes permanents
10

Període mesura

Font
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4 a 6 productes permanents
≥ 7 productes permanents
Servei d'atenció de consultes
Accessibilitat web

20
30
10
10

Altres1

10

01/01/2019 31/12/2019

Catàleg
de
productes
i serveis
de la
XODEL

1. Coordinació projectes, estudis monogràfics sectorials, gestió fons documental, gestió
bases de dades, col·laboració amb altres agents, twitter, etc.

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20 % del fons un cop deduïda
la quantitat mínima del criteri A, és a dir 8.000 €, s’assignarà a cada ens local en
funció de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2019 en
el marc de la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada
activitat). L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per
aquest criteri sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20 %)
%
Període mesura
Font
Assistència1:
≥ 75%
15
Registre de
01/01/2019 participació de
≥ 50% i < 74%
10
31/12/2019
l'OTEDE
≤49%
0
Participació2

5

Actes de cada
activitat

1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.)
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL.

12. La quantia reservada a aquest fons és de 200.000 €.
13. Es constata l’existència d’un saldo sobrant a les autoritzacions de despesa existents,
que cal procedir a anul·lar mitjançant un ajustament de valor negatiu, per tal que el
crèdit torni a estar com a disponible i es pugi destinar a les finalitats que la corporació
consideri oportunes.
14. D’acord amb allò establert en el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta.
15. La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació (GSPEiO) aprecia d’ofici
la conveniència de realitzar el pagament avançat del 100 % de la quantitat atorgada
a cadascuna de les entitats beneficiàries, tal com preveu l’article 31.2 del règim
regulador del Catàleg de “Xarxa de Governs Locals 2020”.
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Aquesta mesura de pagaments avançats s’està aplicant al fons de prestació des de
la seva creació, i queda suficientment acreditada per les seves característiques:
L’atorgament mig d’aquest fons extraordinari l’any 2020 és de 12.500 €
Les actuacions s’executen majoritàriament per personal propi de les entitats
beneficiàries i executores, el que obliga als ens locals a avançar els pagaments
per la correcta execució dels projectes. Això suposa un important desajust
temporal de tresoreria per els ens locals.
Els projectes tenen llargs processos d’elaboració i execució, períodes que
habitualment són d’un any.
L’OTEDE ve aplicant des de l’inici aquest mètode de pagament avançat pels
seus fons de prestació, amb un percentatge mitjà d’execució del 99,5 %.
Atenua en gran part el problema de l’incompliment del principi d’anualitat i l’excés
de romanents que va en detriment de l’estabilitat pressupostària de la corporació.
Els ens locals poden disposar de recursos de tresoreria per fer front al pagament
de les despeses que genera l’execució de les seves actuacions.
16. Aquests fets ens permeten considerar la conveniència d’efectuar els pagaments
avançats del 100 % de la quantitat atorgada.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Fons extraordinari per a la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local” del Catàleg de “Xarxa de Governs Locals 2020”
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Ens destinatari
Agència de
Desenvolupament del
Berguedà
Agència de
Desenvolupament
Econòmic del Garraf
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de
Terrassa

Operació
comptable

NIF

Codi XGL

P5826801B

20/Y/293335

Q0801811A

20/Y/293332

P0810100H

20/Y/293341

Condicionat a
l’ajustament de
valor
Condicionat a
l’ajustament de
valor
20030002592

P0810000J

20/Y/293347

20030002592

Import
concedit 2020 Posició
(EUR)

Import
concedit
Posició
2021
(EUR)

6.181,50 €

6.181,50 €

6.193,00 €

6.193,00 €

6.268,50 €

13

6.268,50 €

5.748,50 €

1

5.748,50 €

14
2

P0811200E

20/Y/293346

20030002592

6.181,50 €

3

6.181,50 €

P0812000H

20/Y/293345

20030002592

6.302,50 €

5

6.302,50 €

P0818600I

20/Y/293344

20030002592

6.259,00 €

7

6.259,00 €

P0826000B

20/Y/293343

20030002592

6.193,00 €

9

6.193,00 €

P0827900B

20/Y/293342

20030002592

6.302,50 €

11

6.302,50 €

Consell Comarcal
d'Osona

P5800015I

20/Y/293336

Consell Comarcal del
Baix Llobregat

P5800011H

20/Y/293340

Consell Comarcal del
Maresme

P5800008D

20/Y/293339

Consell Comarcal del
Moianès

P0800317J

20/Y/293334

Consell Comarcal del
Vallès Occidental

P5800007F

20/Y/293337

Consell Comarcal del
Vallès Oriental

P5800010J

20/Y/293338

Mancomunitat
Intermunicipal del
Penedès i Garraf

P0800008E

20/Y/293333

Condicionat a
l’ajustament de
valor
Condicionat a
l’ajustament de
valor
Condicionat a
l’ajustament de
valor
Condicionat a
l’ajustament de
valor
Condicionat a
l’ajustament de
valor
Condicionat a
l’ajustament de
valor
Condicionat a
l’ajustament
de valor

6.453,50 €

6.453,50 €

6.496,50 €

6.496,50 €

6.453,50 €

6.453,50 €

5.791,00 €

5.791,00 €

6.453,50 €

6.453,50 €

6.453,50 €

6.453,50 €

6.268,50 €

6.268,50 €

Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de vuitanta-sis mil cinc-cents onze
euros 86.511 €, a raó de 43.255,5 per a l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021,
amb càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2020 i del pressupost de l’any 2021
següent:
Aplicació
pressupostària

Import (EUR)
2020

2021

Total

G/30102/43900/46280

43.255,50 €

43.255,50 €

86.511,00 €

Total

43.255,50 €

43.255,50 €

86.511,00 €

4
6
8
10
12
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Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de
9 de juliol de 2020 d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, per a què el
crèdit torni a estar com a disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa
amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari:
Aplicació
pressupostària

PERIODE

IMPORT
AUTORIZAT

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT DE
LA
REDUCCIÓ

2020

100.000,00 €

43.255,50 €

56.744,50 €

2021

100.000,00 €

43.255,50 €

56.744,50 €

TOTAL

200.000,00 €

86.511,00 €

113.489,00 €

G/30102/43900/46280

TOTAL

Núm. Op. “A/”

2002000276

Quart. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa total de cent tretze mil quatrecents vuitanta-nou Eur (113.489 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost de l’any
2020 i l’any 2021 a parts iguals, que s’indiquen en aquest acord, tot condicionant-ho a
la regularització comptable aprovada a l’acord anterior:
Aplicació
pressupostària

Import (EUR)
2020

G/30102/43900/46380
G/30102/43900/46580
G/30102/43900/46780
Total

2021

TOTAL

6.268,50 €

6.268,50 €

12.537,00 €

38.101,50 €

38.101,50 €

76.203,00 €

12.374,50 €

12.374,50 €

24.749,00 €

56.744,50 €

56.744,50 €

113.489,00 €

Cinquè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i CONDICIONAR l’import disposat
a càrrec del pressupost de l’any 2021 a l’aprovació definitiva del pressupost del referit
exercici i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat a
l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini
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establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1.

Execució pluriennal: execució entre l’1 de març de 2020 i el 31 de desembre
de 2021. Primera justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020.
Segona justificació voluntària entre el 2 de gener i el 15 de novembre de
2021. Justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022.

2.2.

La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost
de depeses dels ens destinataris.

2.3.

Són despeses directes elegibles les de personal tècnic propi dedicat
directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2), el cost empresarial
anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a; l’assistència i serveis
tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis
professionals, etc. i altres com a conseqüència directa de la realització de
l’acció: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer
o leasing d'equips o espais, etc.

2.4.

Són despeses indirectes elegible les de direcció i coordinació, personal
administratiu o de suport, despeses generals (subministraments, neteja,
material d'oficina, assegurances, etc.) i altres no conseqüència directa de la
realització de l'acció. Les despeses indirectes no podran ser superiors al
15 % de les despeses directes imputables. No són elegibles les despeses
destinades a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns
de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter
amortitzable.

2.5.

Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de
despeses. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat,
d’acord amb la modalitat d’execució, així com la documentació tècnica
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associada C4-029 i un exemplar dels materials editats i altres materials
elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació subvencionada,
d’acord amb la modalitat d’execució.
2.6.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor,
així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de
signatura i presentació de justificacions.

2.7.

Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat,
cal especificar el percentatge d’imputació.

2.8.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.

2.9.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el
període d'execució establert.

2.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui
prendre’n coneixement.
2.11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat,
no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que
s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament
de l'import que correspongui.
2.12. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la
Diputació i d’altres administracions.
2.13. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, no existeix cap
percentatge de cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total
de l’actuació.
2.14. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li
requereixin. En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació,
disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el
requeriment. Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena,
s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.
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2.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades.
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.16. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de
les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
2.17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol
tipus per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la
resta d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la
distribució de finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del
finançament.
2.19. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.20. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es
fa la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què
el centre gestor verifica la documentació.
2.21. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la
Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1.

De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis
prestats pels ens locals, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals,

Àrea de Presidència
Secretaria General

el fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 31.2 del règim del
Catàleg s’estableix un pagament avançat del 100 % respecte de l’import
concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa.
3.2.

Per a poder pagar la bestreta corresponent a l’any 2021, cal que el
beneficiari hagi justificat , com a mínim, el 75 % de la despesa corresponent
a la bestreta rebuda l’exercici anterior.

3.3.

El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia
presentació de la justificació de les despeses.

3.4.

Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.

4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la
renúncia.
4.2. Durant l’any 2020, en cas que les renúncies presentades suposin un volum
igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, destinarà
les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies a
incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser
el mateix que en la distribució inicial.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici
que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
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Setè.- APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, a realitzar un
cop es presenti l’acceptació expressa, ateses les dificultats de tresoreria dels ens locals,
com a conseqüència de les característiques de les actuacions subvencionades per
aquest fons de prestació
Vuitè.- COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.
Novè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.”
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
les concessions del fons de prestació “Fons extraordinari per als centres locals
de serveis a les empreses”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/8925).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2.

En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).

3.

D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix
als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i
estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de
l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris
objectius que s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les
concessions.

4.

L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
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c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les
condicions de la seva execució (article 24).
5.

En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons de
prestació “Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empreses”, que
té per finalitat donar suport econòmic extraordinari als centres locals de serveis a
les empreses (CLSE) per donar resposta a les necessitats d’emprenedors i
empreses sorgides arran de la Covid-19. Els serveis i activitats subvencionables
seran serveis d'informació, consultes, tramitacions, assessorament, accions de
sensibilització i formació, serveis d'allotjament, jornades, esdeveniments,
subvencions a empreses, etc. Els ens locals destinataris han de tenir un CLSE que
formi part del darrer cens de CLSE de la Diputació de Barcelona
(http://www.diba.cat/web/economieslocals) i que aquest disposi d'una estructura
mínima d'un/a tècnic/a A1 o A2 a temps complet o equivalent d'acord amb les dades
de l'esmentat cens.

6.

En l’informe emès per aquest centre gestor, que s’incorpora a l’expedient, s’ha
deixat constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els
recursos del fons. Aquest sistema és el següent:
Els criteris de distribució del fons i la seva ponderació són els següents:
A. Volum d'activitat (30 %). Es calcula amb les dades del cens de serveis
d'informació, consultes, tramitacions, assessoraments de viabilitat, accions de
sensibilització, formació i empreses allotjades. Per a cada indicador
s’estableixen 5 trams en funció del seu volum i un número d'hores de dedicació
estàndard i l'import corresponent es distribueix de forma proporcional.
B. Massa Crítica (30 %), com a suma de la població de 16-64 anys (padró continu
INE) i la demografia empresarial (RGSS i RETA (excepte codi CCAE 46 i 47)).
Aquesta variable es distribueix de forma proporcional.
C. Quota de mercat emprenedors (15 %), com a quocient entre el núm. de persones
majors d'edat ateses (cens CLSE) i la població de 16-64 anys (padró continu
INE).
D. Quota de mercat empreses (10 %), com a quocient entre el núm. d'empreses
ateses (cens CLSE) i les empreses (RGSS i RETA (excepte codi CCAE 46 i 47)).
E. Llocs de treball creats (15 %), com a quocient entre el núm. de llocs de treball
creats amb suport del CLSE (cens CLSE) i la població de 16-64 anys (padró
continu INE).
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Per als criteris C, D i E s’estableixen 5 trams en funció del seu volum i l'import
corresponent es distribueix de forma proporcional.
S’estableixen els imports màxim i mínim següents:
- Import màxim de 80.000,00 € per entitat.
- Import mínim de 10.000,00 € per entitat. No es concedirà el fons a aquelles
entitats amb un import resultant inferior a 10.000,00 €.
7.

La quantia total amb què es dota el fons és de tres milions d’euros (3.000.000,00 €).
Aquesta quantia es distribueix entre les anualitats 2020 i 2021 a raó de:
- Un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €), amb càrrec a l’exercici
pressupostari 2020.
- Un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €), amb càrrec a l’exercici
pressupostari 2021.

8.

D’acord amb allò establert en el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta.

9.

Els ens locals que, formant part del darrer cens de CLSE de la Diputació de
Barcelona, no disposen d'una estructura mínima d'un/a tècnic/a A1 o A2 a temps
complet o equivalent d'acord amb les dades de l'esmentat cens, i que per tant, no
poden ser beneficiaris d’aquest fons són els següents:
-

Ajuntament de Sant Margarida i els Monjos
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Ajuntament de Castellar del Vallès
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10. Un cop aplicats els criteris de distribució dels fons, es constata la necessitat de dur
a terme una redistribució de crèdit associada a les anualitats 2020 i 2021, en el
sentit d’incrementar i reduir els imports assignats a les següents aplicacions
pressupostàries:
a) Aplicació pressupostària a reduir, mitjançant un ajustament de valor negatiu
sobre l’autorització de despesa, operació comptable A 2002000272 aprovada, a
raó de:
Aplicació
pressupostària

Import
autoritzat
(fase A) (EUR)

G/3010/43300/46280

1.500.000,00 €

G/3010/43300/46280

1.500.000,00 €

Import
concedit
(EUR)
1.267.813,00 €
(anualitat 2020)

1.267.813,00 €
(anualitat 2021)

Import de la
reducció
(EUR)

Núm. Operació
comptable

-232.187,00 €

2002900336/001

-232.187,00 €

2002900336/002

b) Aplicacions pressupostàries a incrementar mitjançant l’autorització i la disposició
de despesa, una vegada aprovada la regularització comptable anterior, a raó de:
Aplicació pressupostària
G/3010/43300/46380
G/3010/43300/46380
G/3010/43300/46580
G/3010/43300/46580
G/3010/43300/46780
G/3010/43300/46780

Import concedit
(EUR)
63.124,50 €
(anualitat 2020)

63.124,50 €
(anualitat 2021)

77.492,50 €
(anualitat 2020)

77.492,50 €
(anualitat 2021)

91.570,00 €
(anualitat 2020)

91.570,00 €
(anualitat 2021)

Import de l’increment (EUR)
63.124,50 €
63.124,50 €
77.492,50 €
77.492,50 €
91.570,00 €
91.570,00 €

Fonaments de dret
1.

L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.

2.

Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empreses” del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
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Ens destinatari

Import
Import
concedit 2020 concedit 2021
(EUR)
(EUR)

Import total
concedit
2020-2021
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Operació
comptable
AD

Posició Posició
anualitat anualitat
2020
2021

NIF

Codi XGL

27 Ajuntament de Molins de Rei

P0812200D

20/Y/293398

25.116,50 €

25.116,50 €

50.233,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

49

50

28 Ajuntament de Mollet del Vallès

P0812300B

20/Y/293397

22.094,00 €

22.094,00 €

44.188,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

51

52

Ajuntament de Montcada i
29
Reixac

P0812400J

20/Y/293396

12.700,50 €

12.700,50 €

25.401,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

53

54

30 Ajuntament de Montgat

P0812500G

20/Y/293395

10.987,50 €

10.987,50 €

21.975,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

55

56

31 Ajuntament de Palafolls

P0815400G

20/Y/293394

11.459,00 €

11.459,00 €

22.918,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

57

58

32 Ajuntament de Parets del Vallès

P0815800H

20/Y/293393

9.494,00 €

9.494,00 €

18.988,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

59

60

33 Ajuntament de Pineda de Mar

P0816200J

20/Y/293392

8.742,00 €

8.742,00 €

17.484,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

61

62

34 Ajuntament de Polinyà

P0816600A

20/Y/293391

21.236,00 €

21.236,00 €

42.472,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

63

64

35 Ajuntament de Ripollet

P0817900D

20/Y/293390

15.800,00 €

15.800,00 €

31.600,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

65

66

36 Ajuntament de Roda de Ter

P0818200H

20/Y/293389

11.225,00 €

11.225,00 €

22.450,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

67

68

37 Ajuntament de Rubí

P0818300F

20/Y/293388

19.097,50 €

19.097,50 €

38.195,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

69

70

38 Ajuntament de Sabadell

P0818600I

20/Y/293387

40.000,00 €

40.000,00 €

80.000,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

71

72

39 Ajuntament de Sallent

P0819000A

20/Y/293386

13.688,00 €

13.688,00 €

27.376,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

73

74
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de Sant Adrià de
P0819300E
Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de la
41
P0819500J
Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
42
P0819600H
Llavaneres
Ajuntament de Sant Boi de
43
P0819900B
Llobregat
40

44 Ajuntament de Sant Celoni

Codi XGL

Import
Import
concedit 2020 concedit 2021
(EUR)
(EUR)

Import total
concedit
2020-2021
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Operació
comptable
AD

Posició Posició
anualitat anualitat
2020
2021

20/Y/293385

18.178,00 €

18.178,00 €

36.356,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

75

76

20/Y/293384

13.389,00 €

13.389,00 €

26.778,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

77

78

20/Y/293383

5.890,00 €

5.890,00 €

11.780,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

79

80

20/Y/293382

19.696,50 €

19.696,50 €

39.393,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

81

82

P0820100F

20/Y/293381

14.356,50 €

14.356,50 €

28.713,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

83

84

Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de Sant Feliu de
46
Llobregat
Ajuntament de Sant Joan de
47
Vilatorrada

P0820400J

20/Y/293380

25.881,00 €

25.881,00 €

51.762,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

85

86

P0821000G

20/Y/293379

17.185,50 €

17.185,50 €

34.371,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

87

88

P0822500E

20/Y/293378

10.857,00 €

10.857,00 €

21.714,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

89

90

48 Ajuntament de Sant Joan Despí

P0821600D

20/Y/293377

22.726,50 €

22.726,50 €

45.453,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

91

92

P0823100C

20/Y/293376

13.971,00 €

13.971,00 €

27.942,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

93

94

P0823800H

20/Y/293375

9.758,50 €

9.758,50 €

19.517,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

95

96

P0824000D

20/Y/293374

11.294,00 €

11.294,00 €

22.588,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

97

98

P0826200H

20/Y/293373

9.601,00 €

9.601,00 €

19.202,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

99

100

45

Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de Sant Quirze del
50
Vallès
Ajuntament de Sant Sadurní
51
d'Anoia
Ajuntament de Sant Vicenç de
52
Castellet
49
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Import
Import
concedit 2020 concedit 2021
(EUR)
(EUR)

Import total
concedit
2020-2021
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Operació
comptable
AD

Posició Posició
anualitat anualitat
2020
2021

Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de Santa Coloma de
54
Gramenet
Ajuntament de Santa Perpètua
55
de Mogoda

P0826300F

20/Y/293372

16.970,50 €

16.970,50 €

33.941,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

101

102

P0824500C

20/Y/293371

33.963,50 €

33.963,50 €

67.927,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

103

104

P0826000B

20/Y/293370

20.013,00 €

20.013,00 €

40.026,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

105

106

56 Ajuntament de Sitges

P0827000A

20/Y/293369

10.372,00 €

10.372,00 €

20.744,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

107

108

57 Ajuntament de Terrassa

P0827900B

20/Y/293368

40.000,00 €

40.000,00 €

80.000,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

109

110

58 Ajuntament de Tordera

P0828400B

20/Y/293367

11.891,00 €

11.891,00 €

23.782,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

111

112

59 Ajuntament de Vic

P0829900J

20/Y/293366

30.504,00 €

30.504,00 €

61.008,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

113

114

60 Ajuntament de Viladecans

P0830200B

20/Y/293365

27.491,50 €

27.491,50 €

54.983,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

115

116

Ajuntament de Vilafranca del
61
Penedès

P0830600C

20/Y/293364

16.769,50 €

16.769,50 €

33.539,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

117

118

62 Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J

20/Y/293363

17.399,50 €

17.399,50 €

34.799,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

119

120

P0830800I

20/Y/293362

18.389,00 €

18.389,00 €

36.778,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

121

122

64 Ajuntament del Masnou

P0811700D

20/Y/293361

21.078,50 €

21.078,50 €

42.157,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

123

124

65 Ajuntament del Prat de Llobregat

P0816800G

20/Y/293360

23.075,00 €

23.075,00 €

46.150,00 € G/30103/43300/46280

2003002433

125

126

53

63

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de dos milions cinc-cents trentacinc mil sis-cents vint-i-sis euros 2.535.626,00 €, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries i amb la distribució que s’especifica en el quadre següent:
Aplicació pressupostària

Import (EUR)

G/3010/43300/46280

1.267.813,00 € (anualitat 2020)

G/3010/43300/46280

1.267.813,00 € (anualitat 2021)

Total

2.535.626,00 €

Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de la Junta de Govern
(AJG 296/20), en sessió de data 9 de juliol de 2020, d’acord amb el detall que s’indica
en el present acord, per tal que el crèdit torni a estar com a disponible i poder autoritzar
i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus
d’ens beneficiari.
Aplicació
pressupostària

Import
autoritzat
(EUR)

Import
concedit
(EUR)

Import de
la reducció
(EUR)

Núm. Op. “A/”

G/3010/43300/46280

1.500.000,00 €

1.267.813,00 €

232.187,00 €

2002900336/001

G/3010/43300/46280

1.500.000,00 €

1.267.813,00 €

232.187,00 €

2002900336/002

Total

464.374,00 €

Quart. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa total de quatre-cents seixantaquatre mil tres-cents setanta quatre euros (464.374,00 €), que s’indiquen en aquest
acord, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior:
Aplicació pressupostària

Import (EUR)

G/3010/43300/46380

63.124,50 € (anualitat 2020)

G/3010/43300/46380

63.124,50 € (anualitat 2021)

G/3010/43300/46580

77.492,50 € (anualitat 2020)

G/3010/43300/46580

77.492,50 € (anualitat 2021)

G/3010/43300/46780

91.570,00 € (anualitat 2020)

G/3010/43300/46780

91.570,00 € (anualitat 2021)

Total

464.374,00 €
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Cinquè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i CONDICIONAR l’import disposat
a càrrec del pressupost de l’any 2021 a l’aprovació definitiva del pressupost del referit
exercici i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat a
l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. En cas de no presentar-la en el
termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de
pagar prèvia justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari/ària i/o de secretari/àriainterventor/a, així com els signataris per delegació d’aquests/es, tenen les
funcions de signatura i presentació d'acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1. Execució pluriennal. El termini d’execució és entre l’1 de març de 2020 i el 31
de desembre de 2021. Primera justificació voluntària fins al 15 de novembre
de 2020. Segona justificació voluntària entre el 2 de gener de 2021 i el 15 de
novembre de 2021. Justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril
de 2022.
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris.
Es poden justificar com a despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €
per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis,
factures, serveis professionals, etc.
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- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer
o leasing d’equips o espais, etc.
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 15 per cent del cost de
les despeses directes:
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc).
- Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses.
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució, així com la documentació tècnica associada C4-02920.pdf i un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de
les activitats realitzades.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/àriainterventor/a, així com els signataris per delegació d’aquests/es, tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat,
cal especificar el percentatge d’imputació.
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període
d'execució establert.
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
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2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 per cent de les despeses
directes.
2.11. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la
Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte.
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li
requereixin. En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació,
disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el
requeriment. Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena,
s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari.
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la
Seu Electrònica de la Diputació.
2.19. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, no existeix cap
percentatge de cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total
de l’actuació.
3. Pagament
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De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a donar suport
extraordinari als CLSE, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons
es paguen de la forma següent, d’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg:
- S’estableix un pagament avançat del 100 per cent respecte de l’import concedit
a la primera anualitat, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació
expressa.
- Pel que fa a la segona anualitat, s’estableix un pagament avançat del 100 per
cent respecte de l’import concedit la segona anualitat. Aquest pagament avançat
s’ha de realitzar quan es produeixi la justificació mínima del 75 per cent de
l’import de la primera anualitat, sempre que el pressupost a càrrec del qual
s’imputi la despesa estigui obert. Si aquesta justificació supera l’import del
pagament avançat de la primera anualitat i del pagament que correspondria
avançar de la segona anualitat, s’ha de pagar l’import total justificat, amb el límit
de l’import total concedit.
- Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació
de despeses.
4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la
renúncia.
4.2. Durant l’any 2020, en cas que les renúncies presentades suposin un volum
igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici,
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser
el mateix que en la distribució inicial.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels imports no justificats.
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5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici
que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Setè. APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit a la primera
anualitat, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, amb la
motivació que s’indica: ateses les dificultats de les tresoreries dels ens locals i les
característiques de les actuacions subvencionades per aquests fons.
Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Novè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la rectificació per error material en la codificació i en l’Annex 1 de l’acord adoptat
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 9 de juliol de 2020, relatiu a la
convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim
de concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i el
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de
Barcelona per a l’any 2020 (Exp. núm. 2020/9825).- 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. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (AJG
320/2020), en sessió de data 9 de juliol de 2020, es van aprovar la convocatòria i les
bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concessió directa
amb concurrència per a l’atorgament de subvencions per a la consolidació i
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de
Barcelona per a l’any 2020.
2. Per error material, es van incorporar en el text del Dictamen dos elements que cal
rectificar:
a) El codi de la convocatòria, que ha de correspondre a l’aplicatiu intern “Gestió de
Convocatòries” i no al de “Bases Reguladores”, com inicialment s’havia fet constar.
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Així, on diu “CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20205120011943”,
Ha de dir: “CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120012033”.
b) L’Annex número 1 del Dictamen, el text del qual es va incorporar en llengua
catalana, enlloc d’incorporar-lo en llengua castellana, com corresponia.
Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
2. Vist l’apartat 7.d), en relació amb el 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 14600/19, de 16 de
desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent:
ACORD
Únic.- RECTIFICAR els errors materials en el Dictamen de data 9 de juliol de 2020, de
la Junta de Govern (Ref.reg. AJG 320/2020), pel qual s’aproven la convocatòria i les
bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concessió directa
amb concurrència per a l’atorgament de subvencions per a la consolidació i
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de
Barcelona per a l’any 2020, d’acord amb el que s’especifica a continuació:
1) El codi de la convocatòria, d’acord amb el que consta a l’aplicatiu intern “Gestió
de Convocatòries”:
• On diu “CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20205120011943”,
• Ha de dir: “CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120012033”.
2) L’Annex 1 de l’esmentat Dictamen (Ref.reg. AJG 320/2020), de data 9 de juliol de
2020, pel que fa a la incorporació d’un arxiu erroni, en llengua catalana, essent el
correcte el que s’adjunta:
- Anexo 1 al Dictamen que aprueba la convocatoria y bases específicas para la
concesión de subvenciones en régimen de concesión directa con concurrencia
para el otorgamiento de subvenciones para la consolidación y desarrollo de la
compraventa de empresas (Reempresa) en la provincia de Barcelona para el
año 2020.”
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Gerència de Serveis de Turisme
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la resolució del procediment de concessió del recurs material “Execució de
projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”, en
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010949).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant,
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos
(AJG 5/2020).
2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, els recursos que són objecte
d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència
competitiva.
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos objecte
d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha
incorporat a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han
ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa
instrucció, específicament, els següents:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas de
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert.
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord
amb l’article 17 del règim del Catàleg.
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels
estats següents:
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 6 de juliol de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de Serveis
de Turisme, 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.- RESOLDRE el procediment de concessió del recurs material “Execució
projectes de senyalització turística inclosos en xarxa mobilitat demarcació Barcelona”,
consistent en provisió de béns, equips i subministraments, i en conseqüència, aprovar
les concessions, i aprovar les desestimacions de sol·licituds que s’indiquen en els
acords següents.
Segon. CONCEDIR el recurs material “Execució projectes de senyalització turística
inclosos en xarxa mobilitat demarcació Barcelona” per a la realització de les actuacions
que s’indiquen en l’annex 1, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020.
Tercer. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de
la concessió i les condicions de la seva execució.
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Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. 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. 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.
4. A partir del lliurament, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
5. 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.
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva
liquidació, si ha variat.
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 2 per menor valoració i/o
manca de recursos.
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 3 per incompliment dels
requisits.
Vuitè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 4 i
procedir, en conseqüència, al seu arxiu.
Novè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa,
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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.
Desè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Onzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del Catàleg,
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució substitueix
la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei
39/2015, d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència
competitiva.”
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55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la resolució del procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió
turística”, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010962).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant,
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos
(AJG 5/2020).
2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, els recursos que són objecte
d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència
competitiva.
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos objecte
d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha
incorporat a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han
ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa
instrucció, específicament, els següents:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas de
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert.
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord
amb l’article 17 del règim del Catàleg.
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels
estats següents:
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les.
b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que es
proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat els
recursos disponibles per atendre-les.
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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 6 de juliol de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de Serveis
de Turisme, 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.- RESOLDRE el procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió
turística”, consistent en redacció de plans, projectes i informes, i en conseqüència,
aprovar les concessions, i aprovar les desestimacions de sol·licituds que s’indiquen en
els acords següents.
Segon. CONCEDIR el recurs tècnic “Planificació i gestió turística” per a la realització de
les actuacions que s’indiquen en l’annex 1, en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020.
Tercer. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en
el termini màxim d’un mes comptat a partir de la recepció de la notificació, 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en
el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des
del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva
liquidació, si ha variat.
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
1. L’ens beneficiari aportarà l’import corresponent al cofinançament de l’actuació,
que es correspon al percentatge de l’import previst de l’adjudicació de la
contractació, segons figura, a nivell estimatiu, a l’annex 1.
2. Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la
present concessió, l’ens ha d’acreditar davant de la Diputació l’adopció d’un acord
per finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant la tramitació electrònica
del document normalitzat.
3. L’ens, un cop se li hagi lliurat el treball objecte del present decret, es compromet
a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en el termini
de dos mesos, a comptar des de la data de recepció del lliurament definitiu, l’import
del cofinançament d’acord amb el percentatge que figura a l’annex 1 i que
correspon al percentatge de finançament assumit.
4. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges
que figuren en el present decret.
5. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb
altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona.
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Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 2 per menor valoració i/o
manca de recursos.
Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 3 per incompliment dels
requisits.
Novè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 4 i
procedir, en conseqüència, al seu arxiu.
Desè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa,
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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.
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Dotzè. 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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56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la resolució del procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de
projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, en règim de
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010952).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant,
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos
(AJG 5/2020).
2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, els recursos que són objecte
d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència
competitiva.
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos objecte
d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha
incorporat a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han
ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa
instrucció, específicament, els següents:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas de
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert.
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord
amb l’article 17 del règim del Catàleg.
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels
estats següents:
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les.
b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que es
proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor
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valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat els
recursos disponibles per atendre-les.
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions
administratives i tècniques establertes en el present règim o en les condicions de
concertació del recurs.
5. En data 6 de juliol de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de Serveis
de Turisme, 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.- RESOLDRE el procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de
projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, consistent en
redacció de plans, projectes i informes, i en conseqüència, aprovar les concessions, i
aprovar les desestimacions de sol·licituds que s’indiquen en els acords següents.
Segon. CONCEDIR el recurs tècnic “Redacció de projectes de senyalització turística
inclosos a la xarxa de mobilitat” per a la realització de les actuacions que s’indiquen en
l’annex 1, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.
Tercer. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de
la concessió i les condicions de la seva execució.
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
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3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en
el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des
del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
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
la redacció de projectes de senyalització turística.
Sisè. 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.
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 2 per menor valoració i/o
manca de recursos.
Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’annex 3 per incompliment dels
requisits.
Novè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa,
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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.
Desè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Onzè. 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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Gerència de Serveis de Comerç
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
les concessions del fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats
municipals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per un import
total de 924.999,97 € (Exp. núm. 2020/9085).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Suport a
la digitalització dels mercats municipals”. Els seus destinataris són els ajuntaments
de municipis de més de 2.500 habitants de la demarcació que compten amb
equipament públic de mercat municipal.
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L’objectiu principal d’aquest fons de prestació és donar suport a la creació de
plataformes digitals de venda en línia i repartiment a domicili per als mercats
municipals, que permetin ampliar els canals digitals de comercialització per afavorir
el negoci i facilitar l’experiència del consumidor.
En cas que, en el moment de la concessió del present fons de prestació, el mercat
municipal ja tingués implementada una plataforma digital de venda en línia i
repartiment a domicili o s’hagués iniciat la contractació per al seu desenvolupament,
l’ajuntament beneficiari podrà destinar el suport econòmic a cobrir les despeses que
se n’hagin derivat, sempre que la implementació o desenvolupament s’hagi executat
durant l’any 2020.
Subsidiàriament, el fons de prestació podrà dedicar-se a la implantació de sistemes
tecnològics de control d’aforament o d’eines de control sanitari dels mercats
municipals.
Les actuacions elegibles possibles consisteixen en:
§ Plataforma digital de venda en línia i repartiment a domicili: és un software (pàgina
web) que permet la compra-venda de productes o serveis a través de mitjans
electrònics que es connecten a la xarxa. Es pot realitzar la compra a través d'un
ordinador, tableta o mòbil. No consisteix només a publicar una pàgina web de
comerç electrònic, comprèn també la gestió de l'e-commerce en la seva totalitat,
des de la venda a la distribució dels productes. La plataforma ha de contemplar
un sistema d’anàlisi i recollida de dades que permeti obtenir els indicadors que es
detallen en el formulari de justificació del present fons.
§ Sistema de control d’aforament: és un tipus de control d'accés. La seva funció és
determinar el màxim de persones que pot haver en el mercat municipal, i impedir
l'accés de més quan s'hagi completat. Combinen hardware o software molt
diferents, des del pur recompte al seguiment de pas, control de temperatura o
temps màxim de permanència en una determinada zona.
§ Eina de control sanitari: és un software que permet assegurar i fer un seguiment
dinàmic de que s’han complert els protocols sanitaris en matèria de neteja i
desinfecció de les instal·lacions comuns del mercat municipal.
Els ajuntaments beneficiaris rebran un document de recomanacions tecnològiques
per facilitar l’elecció del model més adient de plataforma de venda en línia i
repartiment a domicili, de sistema tecnològic de control de l’aforament i d’eina de
control sanitari per a la seva implementació.
6. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 12 de juny de 2020, que
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:
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a) Els ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants de la demarcació que
compten amb equipament públic de mercat municipal, rebran una quantitat mínima
de quinze mil (15.000,00) EUR.
b) El saldo sobrant del repartiment esmentat en el punt anterior es distribuirà entre
els ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants de la demarcació que
comptin amb més d’1 mercat municipal i per mercat municipal addicional.
En concret, el saldo sobrant és de setanta mil (70.000,00) EUR i hi ha 16
ajuntaments que compten amb més d’un mercat municipal, amb un total de 34
mercats municipals addicionals. La distribució del saldo sobrant dona com a
resultat un import de dos mil cinquanta-vuit amb vuitanta-dos (2.058,82) EUR per
a cada mercat addicional.
7. La quantia total amb la qual es va dotar inicialment el fons va ser nou-cents vint-i-cinc
mil (925.000,00) EUR, mentre que la quantia que finalment es proposa concedir és
de nou-cents vint-i-quatre mil nou-cents noranta-nou amb noranta-set (924.999,97)
EUR.
8. Per últim, es constata l’existència d’un saldo sobrant a les autoritzacions de despesa
existents que cal procedir a anul·lar mitjançant un ajustament de valor negatiu, per
tal que el crèdit torni a estar com a disponible i es pugi destinar a les finalitats que la
corporació consideri oportunes.
9. D’acord amb allò establert en el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018,
de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen pagaments
avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
ha donat la conformitat a la proposta.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Suport a la digitalització dels mercats municipals” del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2020:
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Arenys de
Mar
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del
Vallès
Ajuntament de Barberà
del Vallès
Ajuntament de Caldes
d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de
Mar
Ajuntament de
Cardedeu
Ajuntament de Castellar
del Vallès
Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cornellà
de Llobregat
Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de
Granollers

P0800100J
P0800300F

20/Y/292976
20/Y/292975

Import concedit
(EUR)
15.000,00
15.000,00

P0800600I

20/Y/292974

P0801500J

Operació comptable

Posició

2003002602
2003002602

1
2

15.000,00

2003002602

3

20/Y/292973

25.294,12

2003002602

4

P0831200A

20/Y/292972

15.000,00

2003002602

5

P0825200I

20/Y/292971

15.000,00

2003002602

6

P0803200E

20/Y/292970

15.000,00

2003002602

7

P0803500H

20/Y/292969

15.000,00

2003002602

8

P0803900J

20/Y/292968

15.000,00

2003002602

9

P0804500G

20/Y/292967

15.000,00

2003002602

10

P0805000G

20/Y/292966

15.000,00

2003002602

11

P0826600I

20/Y/292965

17.058,82

2003002602

12

P0807200A

20/Y/292964

19.117,65

2003002602

13

P0807600B

20/Y/292963

17.058,82

2003002602

14

P0808800G

20/Y/292962

17.058,82

2003002602

15

P0809500B

20/Y/292961

15.000,00

2003002602

16
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Ens destinatari
Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de la
Llagosta
Ajuntament de Malgrat
de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Molins de
Rei
Ajuntament de Mollet del
Vallès
Ajuntament de Montgat
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament de Premià
de Dalt
Ajuntament de Premià
de Mar
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs

NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Operació comptable

Posició

P0810000J

20/Y/292960

29.411,76

2003002602

17

P0810100H

20/Y/292959

15.000,00

2003002602

18

P0810400B

20/Y/292958

15.000,00

2003002602

19

P0810900A

20/Y/292957

15.000,00

2003002602

20

P0811100G
P0811200E
P0811300C
P0811700D
P0812000H

20/Y/292956
20/Y/292955
20/Y/292954
20/Y/292953
20/Y/292952

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
17.058,82

2003002602
2003002602
2003002602
2003002602
2003002602

21
22
23
24
25

P0812200D

20/Y/292951

15.000,00

2003002602

26

P0812300B

20/Y/292950

15.000,00

2003002602

27

P0812500G

20/Y/292949

15.000,00

2003002602

28

P0814600C

20/Y/292948

15.000,00

2003002602

29

P0815600B

20/Y/292947

15.000,00

2003002602

30

P0816800G

20/Y/292946

15.000,00

2003002602

31

P0823000E

20/Y/292945

15.000,00

2003002602

32

P0817100A

20/Y/292944

15.000,00

2003002602

33

P0817900D
P0818300F
P0818600I

20/Y/292943
20/Y/292942
20/Y/292941

15.000,00
15.000,00
23.235,29

2003002602
2003002602
2003002602

34
35
36

P0819300E

20/Y/292940

15.000,00

2003002602

37

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant Just
Desvern
Ajuntament de Sant
Pere de Ribes
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Vic
Ajuntament de
Viladecans
Ajuntament de
Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilanova
del Camí
Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú

NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Operació comptable

Posició

P0819900B

20/Y/292939

19.117,65

2003002602

38

P0820100F

20/Y/292938

15.000,00

2003002602

39

P0820400J

20/Y/292937

21.176,47

2003002602

40

P0821000G

20/Y/292936

15.000,00

2003002602

41

P0821600D

20/Y/292935

17.058,82

2003002602

42

P0821900H

20/Y/292934

15.000,00

2003002602

43

P0823100C

20/Y/292933

15.000,00

2003002602

44

P0824500C

20/Y/292932

19.117,65

2003002602

45

P0826000B

20/Y/292931

15.000,00

2003002602

46

P0827000A
P0828100H
P0827900B
P0828500I
P0829900J

20/Y/292930
20/Y/292929
20/Y/292928
20/Y/292927
20/Y/292926

15.000,00
15.000,00
17.058,82
15.000,00
15.000,00

2003002602
2003002602
2003002602
2003002602
2003002602

47
48
49
50
51

P0830200B

20/Y/292925

17.058,82

2003002602

52

P0830600C

20/Y/292924

17.058,82

2003002602

53

P0830300J

20/Y/292923

15.000,00

2003002602

54

P0830800I

20/Y/292922

17.058,82

2003002602

55
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Ens destinatari
Ajuntament de Vilassar
de Dalt
Ajuntament de Vilassar
de Mar

NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Operació comptable

Posició

P0821300A

20/Y/292921

15.000,00

2003002602

56

P0821700B

20/Y/292920

15.000,00

2003002602

57
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de nou-cents vint-i-quatre mil noucents noranta-nou amb noranta-set (924.999,97) EUR, a càrrec de l’aplicació del
pressupost de l’any 2020 següent:
Aplicació pressupostària

Import (EUR)

G/30300/43100/46280

924.999,97

Total

924.999,97

Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de
9 de juliol de 2020 d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, perquè el crèdit
torni a estar com a disponible:
Aplicació
pressupostària

Import
autoritzat
(EUR)

Import
concedit
(EUR)

Import de la
reducció
(EUR)

Núm. Op.
“A/”

G/30300/43100/46280

925.000,00

924.999,97

0,03

2002900347

Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini
establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
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2. Execució i justificació
2.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de
2020. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final
entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 2 del pressupost de depeses
dels ens destinataris. No es consideraran elegibles les despeses destinades a
solucions tecnològiques no vinculades directament amb l’objecte del fons de
prestació. Tampoc es consideraran elegibles les despeses de desplaçament,
tiquets d'aparcament, premis i obsequis i dietes.
2.3. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses.
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, així com el
formulari associat C4-050-20, d’acord amb la modalitat d’execució.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2.10. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
2.11. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorreguts aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de
procedir a la revocació de l’ajut.
2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.13. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus
per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
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2.18. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la seva
correcta aplicació cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a reforçar el paper
dels mercats municipals com a proveïdors de producte fresc de proximitat a la
població i d’incrementar la seva oferta i presència digital, i ateses les dificultats
de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, d’acord amb
l’article 31.2 del règim del Catàleg: s’estableix un pagament avançat del 100 %
de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació
expressa.
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la
renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels quals s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, amb la motivació que s’indica:
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d’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg, ateses les dificultats de tresoreria dels
ens locals, i com a conseqüència de les característiques de les actuacions
subvencionades per aquest fons de prestació.
Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Setè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva
modalitat de Central de Serveis Tècnics (Exp. núm. 2020/11056).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
La Diputació de Barcelona l’any 2003, mitjançant l’Oficina de Patrimoni Cultural, va
posar en marxa la Xarxa d’Arxius Municipals, amb l’objectiu, entre d’altres d’oferir la
prestació de serveis directes i el desenvolupament conjunt d’activitats en matèria de
gestió, conservació i difusió del patrimoni documental, amb una doble vessant
d’actuació: el programa de manteniment i la central de serveis tècnics.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals s’instrumenta mitjançant un conveni de caràcter
general, que va aprovar la Diputació de Barcelona, en les seves diferents modalitats de
gestió, l’any 2003. En concret, per acord de Junta de Govern núm. 878/2003, de data
22 de maig de 2003, s’aprova la minuta de conveni general a subscriure amb tots aquells
ajuntaments de la província de Barcelona que disposin d’Arxiu Municipal i estiguin
interessats a participar en el desenvolupament conjunt d’activitats en matèria de gestió,
conservació i difusió el seu patrimoni documental.
Aquesta minuta de conveni va ser objecte de revisió amb motiu de l’entrada en vigor de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, aprovant-se una nova versió de conveni per acord de Junta de
Govern núm. 119/2011, de data 24 de febrer de 2011, adaptada als nous preceptes de
dita normativa.
Aquest conveni, de conformitat amb el que estableix el seu pacte vuitè, es renova
automàticament d’any en any.
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Amb l’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del
sector públic, d’1 d’octubre de 2015, es limita la durada dels convenis a un màxim de
quatre anys amb la possibilitat de ser prorrogats per un període addicional de fins a
quatre anys més.
Cal per tant adaptar el conveni regulador de l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en
la seva modalitat de Central de Serveis Tècnics a les disposicions de l’esmentada Llei.
Aprofitem l’ocasió d’adaptació del conveni al context normatiu actual per alhora adaptar
també el seu text a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, així com adequar el seu contingut a les necessitats de funcionament dels seus
membres i al context tecnològic actual.
Fonaments de dret
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del
nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica
i administrativa entre l’Administració Locals i les Administracions de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les
lleis.
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument
jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès
comú.
Vist que la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, estableix que tots els convenis vigents en el moment de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei s’hauran d’adaptar a les seves disposicions abans del 2 d’octubre
de 2019. I per aquells convenis que hagin fixat una pròrroga tàcita per temps indefinit,
l’adaptació serà automàtica i el termini finalitzarà el 2 d’octubre de 2020.
Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, relatius a la definició, tipus, requisits, continguts dels convenis de
col·laboració entre les administracions públiques.
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Atès que l’Oficina de Patrimoni Cultural ha elaborat la memòria justificativa, tal com
estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 2) de la
Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de
Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de
19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern la competència per a
l’aprovació de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris, per delegació de la
Presidència.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals
en la seva modalitat de Central de Serveis Tècnics, el text literal del qual és el següent:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .....................................
AJUNTAMENT DE ……………………………..(Nom de l’ens), representat per l'Il·lm/a.
Sr/a. ............................................ Alcalde/essa de l'Ajuntament de ..................................,
assistit/da pel secretari/ària d'aquest ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa
de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i
cooperació en matèria de patrimoni documental, gestió documental i arxius municipals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar un
programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels fons
documentals dels arxius municipals que ho sol·liciten.

III

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i
coordina la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia sinergies i permet la prestació de
serveis directes adreçats als arxius municipals que en formin part.

Àrea de Presidència
Secretaria General

IV

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
I d’altra banda, la Central de Serveis Tècnics amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la
compartició i potenciació de recursos i serveis, en matèria d’arxius municipals i gestió
documental, adreçada a aquells municipis que disposin d’Arxiu Municipal i que aquest
pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.

V

Que l’Ajuntament de ............................................, manté una política de gestió,
conservació i difusió dels seus fons documentals a través de l’Arxiu Municipal, dotant-lo
dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

VI

Que l'Ajuntament de .................................... està interessat a adherir-se a la Xarxa
d’Arxius Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal d’endegar
programes de gestió documental, conservació i difusió del seu patrimoni documental,
que complementi i enriqueixi les actuacions que desenvolupa l’Arxiu Municipal
de ...............................

VII

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data ..............

VIII Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................................... en la seva sessió de
data ...............
IX

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, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de ................................. i la Diputació de
Barcelona, decideixen establir un conveni general que articulen a tenor dels següents
PAC T E S
Primer

Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament
de ................................en representació de l’Arxiu Municipal de .........................a la Xarxa
d’Arxius Municipals, en la seva modalitat de Central de Serveis Tècnics.
Segon

Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals

Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental, conservació,
difusió i promoció dels arxius municipals.
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També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i la formació
i reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer

Ens participants

Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona que disposin d’Arxiu Municipal i
que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dona dret a participar i gaudir dels serveis i accions
que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui arribar i en funció
del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a aparèixer en tots els
materials de difusió i promoció genèrics que es puguin publicar (fulletons, publicitat, web,
xarxes socials...).
Quart

Compromisos de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a:
-

Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que l’Arxiu Municipal de ...........................
sol·liciti.
Facilitar la participació de l’Arxiu Municipal de ............... en totes les accions i serveis
que es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, inclús en comissions o
grups de treball que es formin en el marc de la mateixa Xarxa .
Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on s’especificaran els
serveis i projectes que es duran a terme i que afectaran al conjunt d’arxius municipals
adherits a la Xarxa.
Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on s’explicitin
les actuacions que puguin interessar o afectar de manera especial a l’Arxiu Municipal
de ................

Cinquè

Compromisos de l’ens adherit

L’Ajuntament de ............., a través de l’Arxiu Municipal de ................., es compromet a:
-

Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats,
en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti, inclús en comissions o grups de treball
que es formin en el marc de la mateixa Xarxa .
Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui
com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la
Diputació de Barcelona.
Nomenar un representant, el director o responsable de l’equipament, com a membre
de la Comissió Tècnica Assessora.
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Sisè Comissió Tècnica Assessora
Es constituirà una Comissió Tècnica Assessora, integrada pels directors o responsables dels
equipaments adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals i els representants de l’Oficina de
Patrimoni Cultural.
La Comissió Tècnica Assessora es reunirà periòdicament, una vegada a l’any com a mínim, i
tindrà com a funcions bàsiques:
-

el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la Xarxa.
l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa d’Arxius
Municipals pugui desenvolupar.

Setè Protecció de dades
La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de complir els
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en
particular l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garanties dels drets digitals, tant quan ostentin la condició de
responsables del tractament com d’encarregats del tractament de les dades personals a
tractar en el decurs de les actuacions que es desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, com a
encarregada del tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions sol·licitades.
Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el
subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la
LOPDGDD.
Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als usuaris
assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les dades als
seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de l’actuació i
l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades personals fora dels locals del
responsable
La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subencarregat i
els tractaments afectats.
Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a les
instal·lacions de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin d’externalitzar
aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE.
El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions següents:
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1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per
a la realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni.
2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels sistemes
i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, per a:
• Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
• Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
• Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
• Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals:
a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en
finalitzi l’objecte.
c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades.
d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del
termini màxim de 48 h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar
la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que
aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les
persones físiques.
e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o
destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inici dels treballs) de les dades
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats.
Aquesta obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades.
f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el
Delegat de Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de
l’ens sol·licitant adaptaran les presents clàusules al cas concret.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a través
de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp
o mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General de la Diputació. Per a més
informació, el Delegat de Protecció de Dades es troba a disposició dels interessats a
dpd@diba.cat. Així mateix, els interessats poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades per a presentar qualsevol reclamació sobre la matèria.
Vuitè Vigència del conveni
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Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de
les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit
notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.
Novè Modificació del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació,
tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de ……………
Desè Resolució de conflictes
La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Onzè Supòsits d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:
a)
b)
c)
d)
e)

Per expiració del seu termini.
Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim
de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
Dotzè 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
les disposicions següents:
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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 de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest
document.”

Segon. ESTABLIR que es podran adherir a la Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments
i entitats municipals descentralitzades que a la data d’aprovació d’aquest nou conveni ja
hi formaven part per haver signat en el seu moment el conveni que es va aprovar al
2003, així com tots aquells ajuntaments i entitats municipals descentralitzades que
estiguin interessats a participar d’aquesta xarxa. Els ens interessats hauran d’aprovar
per part dels seus òrgans de govern el present conveni d’adhesió i sol·licitar la
incorporació del seu Arxiu Municipal com a membre de la Xarxa d’Arxius Municipals.
La Diputació dictarà un acte de constatació de l’adhesió i procedirà a la formalització per
escrit del conveni amb l’ens sol·licitant.
A partir de la publicació d’aquests acords s’iniciarà el procés de renovació de l’adhesió
per part dels ens que ja hi formaven part, així com l’adhesió dels nous membres que ho
sol·licitin.
Tercer. FACULTAR el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la formalització de
l’esmentat conveni i per a quantes actuacions es derivin.
Quart. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
públic coneixement.”
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els
convenis pels quals es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva
modalitat de Programa de Manteniment per a municipis amb els següents grups
de població: fins a 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 habitants i de 5.001 a 10.000
habitants (Exp. núm. 2020/11291).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
La Diputació de Barcelona l’any 2003, mitjançant l’Oficina de Patrimoni Cultural, va
posar en marxa la Xarxa d’Arxius Municipals, amb l’objectiu, entre d’altres d’oferir la
prestació de serveis directes i el desenvolupament conjunt d’activitats en matèria de
gestió, conservació i difusió del patrimoni documental, amb una doble vessant
d’actuació: el programa de manteniment i la central de serveis tècnics.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals s’instrumenta mitjançant un conveni de caràcter
general, que va aprovar la Diputació de Barcelona, en les seves diferents modalitats de
gestió, l’any 2003. En concret, per acord de Junta de Govern núm. 1146/2003, de data
24 de juliol de 2003, s’aproven les minutes de convenis tipus per diferents grups de
població (de 0 a 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 habitants i de 5.001 a 10.000
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habitants) per tal de subscriure amb aquells ajuntaments de la província de Barcelona,
que malgrat no estar integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya i havent desenvolupat
la primera fase d’ordenació del fons documental municipal efectuada per l’Oficina de
Patrimoni Cultural, estiguin interessats a garantir el normal desenvolupament del Servei
d’Arxiu Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les
seves funcions, passant a formar part de la Xarxa d’Arxius Municipals per tal de treballar
conjuntament amb la resta dels seus membres i garantir així el manteniment dels
programes de gestió, conservació i difusió del seu patrimoni documental.
El Programa de Manteniment neix per tant amb la voluntat d’oferir als ajuntaments un
conjunt de serveis per tal de garantir l’organització dels fons documentals generats per
la pròpia institució, tot propiciant dinàmiques de treball en xarxa, facilitant l’adopció de
mètodes per a la gestió documental de la documentació municipal i potenciant la difusió
cultural a partir dels fons documentals. També amb la voluntat de millorar la consulta
pública dels fons, fomentar els treballs de recerca a partir d’aquests fons documentals i
garantir-ne la seva divulgació i ús socials entre els ciutadans.
Per garantir la viabilitat del programa de manteniment, i en funció de la capacitat logística
de cada ajuntament, es van crear tres grups d’aplicació diferents per trams de població:
- Municipis amb grup de població comprés entre 0 i 1000 habitants.
- Municipis amb grup de població comprés entre 1.001 i 5.000 habitants.
- Municipis amb grup de població comprés entre 5.000 i 10.000 habitants.
Aquestes minutes de conveni van ser objecte de revisió amb motiu de l’entrada en vigor
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, aprovant-se una nova versió de conveni per acord de Junta de
Govern de data 24 de febrer de 2011 adaptada als nous preceptes de dita normativa
(AJG 120/2011, AJG 121/2011 i AJG 122/2011).
Aquests convenis, de conformitat amb el que estableix el seu pacte sisè, es renoven
automàticament d’any en any.
Amb l’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del
sector públic, d’1 d’octubre de 2015, es limita la durada dels convenis a un màxim de
quatre anys amb la possibilitat de ser prorrogats per un període addicional de fins a
quatre anys més.
Cal per tant adaptar els convenis reguladors de l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals
en la seva modalitat de Programa de Manteniment a les disposicions de l’esmentada
Llei.
Aprofitem l’ocasió d’adaptació del conveni al context normatiu actual per alhora adaptar
també el seu text a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
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personal, així com adequar el seu contingut a les necessitats de funcionament dels seus
membres i al context tecnològic actual.
Fonaments de dret
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del
nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la Llei de bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica
i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les
lleis.
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument
jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès
comú.
Vist que la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, estableix que tots els convenis vigents en el moment de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei s’hauran d’adaptar a les seves disposicions abans del 2 d’octubre
de 2019. I per aquells convenis que hagin fixat una pròrroga tàcita per temps indefinit,
l’adaptació serà automàtica i el termini finalitzarà el 2 d’octubre de 2020.
Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, relatius a la definició, tipus, requisits, continguts dels convenis de
col·laboració entre les administracions públiques.
Atès que l’Oficina de Patrimoni Cultural ha elaborat la memòria justificativa, tal com
estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 2) de la
Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de
Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de
19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern la competència per a
l’aprovació de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris, per delegació de la
Presidència.
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En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR, juntament amb el seu annex I, el conveni pel qual es regula l’adhesió
a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva modalitat de Programa de Manteniment per a
municipis amb grup de població de 0 a 1.000 habitants, el text literal del qual és el
següent:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .....................................
AJUNTAMENT DE ……………………………..(Nom de l’ens), representat per l'Il·lm/a.
Sr/a. ............................................ Alcalde/essa de l'Ajuntament de ..................................,
assistit/da pel secretari/ària d'aquest ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa
de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i
cooperació en matèria de patrimoni documental, gestió documental i arxius municipals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar un
programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels fons
documentals dels arxius municipals.

III

Que en data…………………l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, amb l'objecte d’organitzar el fons
documental municipal.

IV

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i
coordina la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia les sinergies i permet la prestació de
serveis directes adreçats als arxius municipals que en formen part.

V

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
I d’altra banda, la Central de Serveis Tècnics que té l’objectiu d’impulsar i coordinar la
compartició i potenciació de recursos i serveis, en matèria d’arxius municipals i gestió
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documental, adreçada a aquells municipis que disposin d’un Servei d’Arxiu Municipal i
que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.
VI

Que l'Ajuntament de…..…………., està interessat a garantir el normal desenvolupament
del Servei d’Arxiu Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a
l’acompliment de les seves funcions.

VII

Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el
manteniment dels programes de gestió documental i de conservació i difusió del seu
patrimoni documental.

VIII Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data...........................
IX

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de .................(especificar òrgan
d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data ...............

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .......................... i la Diputació de Barcelona,
decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels següents
PAC T E S
Primer Objecte del conveni
L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament
de ………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per
aquells municipis amb població fins a 1.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
Segon Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals
Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental i de conservació i
difusió del patrimoni documental dels arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i, la formació
i reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer Ens participants
Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona que estiguin interessats en donar
continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per
l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dona dret a participar i gaudir dels serveis i accions
segons els acords específics i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni
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Cultural. I en concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es
puguin publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes socials...).
Quart Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a:

- Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de
-

garantir les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a
través de l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis que
es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.

Cinquè Obligacions de l’ens adherit
L’Ajuntament ............................, es compromet a:

- Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern,

-

consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver
itinerant de la Diputació de Barcelona, i haurà de seguir el Pla de formació que es
dissenyi des de la Diputació de Barcelona. El nomenament d’aquest responsable haurà
de ser comunicat a l’Oficina de Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes,
comptador a partir de la signatura del conveni, així com també qualsevol altre canvi en
la designació que es pogués produir al llarg de la seva durada.
A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats,
en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui
com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la
Diputació de Barcelona.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions
òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant de
les persones com de la documentació dipositada.

Sisè Protecció de dades
La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de complir els
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en
particular l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garanties dels drets digitals, tant quan ostentin la condició de
responsables del tractament com d’encarregats del tractament de les dades personals a
tractar en el decurs de les actuacions que es desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
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L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, com a
encarregada del tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions sol·licitades.
Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el
subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la
LOPDGDD.
Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als usuaris
assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les dades als
seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de l’actuació i
l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades personals fora dels locals del
responsable
La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subencarregat i
els tractaments afectats.
Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a les
instal·lacions de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin d’externalitzar
aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE.
El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions següents:
1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per
a la realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni.
2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels sistemes
i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, per a:

- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.

- Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.

- Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

- Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals:
a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en
finalitzi l’objecte.
c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades.
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d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del
termini màxim de 48 h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar
la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que
aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les
persones físiques.
e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o
destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inici dels treballs) de les dades
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats.
Aquesta obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades.
f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el
Delegat de Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de
l’ens sol·licitant adaptaran les presents clàusules al cas concret.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a través
de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp
o mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General de la Diputació. Per a més
informació, el Delegat de Protecció de Dades es troba a disposició dels interessats a
dpd@diba.cat. Així mateix, els interessats poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades per a presentar qualsevol reclamació sobre la matèria.
Setè Vigència del conveni
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de
les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit
notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.
Vuitè Comissió de seguiment
Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i integrada per
un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es reunirà sempre
que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:

- Acordar els criteris de cooperació.
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Novè Modificació del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació,
tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament.............
Desè Resolució de conflictes
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La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Onzè Supòsits d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:

-

Per expiració del seu termini.
Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim
de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
Dotzè 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
les disposicions següents:

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

- 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 de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

- La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest
document.
Annex I:
Compromisos de la Diputació de
Barcelona
.Consultoria i assistència en línia.
.Dedicació de l’arxiver itinerant de 14
hores anuals per al funcionament del
Servei d’Arxiu Municipal. A revisar en
funció de les necessitats específiques.

Compromisos de l’Ajuntament ............
.Adequació de les dependències, sistemes
i equips per a la correcta conservació,
protecció
i
seguretat
de
la
documentació.
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.Formació específica al personal de
l’ajuntament.
.Manteniment dels instruments de
descripció i recursos necessaris
d’acord amb els criteris de publicitat
activa i transparència.
.Elaboració de proposta i actualització de
normatives i d’eines tècniques de
gestió documental i arxiu.
.Aplicació, control i manteniment de les
normatives i de les eines tècniques
de gestió documental i arxiu.

.Adequació d’una àrea de treball i d’una
àrea de consulta pel Servei d’Arxiu
Municipal.
.Garantir l’accés a la informació pública a la
ciutadania i un horari de servei al públic
d’un mínim de 10 hores.
.Facilitar el material pel funcionament del
Servei d’Arxiu Municipal.
.Facilitar la formació del personal
administratiu de l’ajuntament.
.Implementació del sistema de gestió
documental proposat per la Diputació de
Barcelona.
.Aprovació de les normatives i de les eines
de gestió documental i arxiu que proposi
la XAM de la Diputació de Barcelona
.Facilitar l’accés a l’entorn de gestió
electrònica
(gestors
documentals,
programari, espais de servidors, etc.) al
personal de la Diputació amb el perfil
d’arxiver i els permisos necessaris per
exercir les funcions que li corresponen
en gestió documental i arxiu.

“

Segon. APROVAR, juntament amb el seu annex I, el conveni pel qual es regula l’adhesió
a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva modalitat de Programa de Manteniment per a
municipis amb grup de població de 1.001 a 5.000 habitants, el text literal del qual és el
següent:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, .........................................................................
AJUNTAMENT DE............, representat per l'Il·lm/a. Sr/a. ..................................., Alcalde/ssa
de l'Ajuntament de ................................., assistit/da pel/per la secretari/ària d'aquest
ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN

I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa
de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i
cooperació en matèria de patrimoni documental, gestió documental i arxius municipals.
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II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar un
programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels fons
documentals dels arxius municipals.

III

Que en data…………………l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a l'objecte d’organitzar el fons documental
municipal.

IV Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i
coordina la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia les sinergies i permet la prestació de
serveis directes adreçats als arxius municipals que en formen part.

V

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
I d’altra banda, la Central de Serveis Tècnics que té l’objectiu d’impulsar i coordinar la
compartició i potenciació de recursos i serveis, en matèria d’arxius municipals i gestió
documental, adreçada a aquells municipis que disposin d’un Servei d’Arxiu Municipal i
que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.

VI Que l'Ajuntament de…..…………., està interessat a garantir el normal desenvolupament
del Servei d’Arxiu Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a
l’acompliment de les seves funcions.

VII Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el
manteniment dels programes de gestió documental i de conservació i difusió del seu
patrimoni documental.

VIII Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data...........................

IX Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de .................(especificar òrgan
d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data ...............
En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .......................... i la Diputació de Barcelona,
decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels següents
PAC T E S
Primer Objecte del conveni
L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament
de ………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per
aquells municipis amb població de 1.001 a 5.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
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Segon Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals
Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental i de conservació i
difusió del patrimoni documental dels arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i, la formació
i reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer Ens participants
Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona que estiguin interessats en donar
continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per
l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dona dret a participar i gaudir dels serveis i accions
segons els acords específics i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni
Cultural. I en concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es
puguin publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes socials...).
Quart Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a:

-

Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de
garantir les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a
través de l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis que
es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.

Cinquè Obligacions de l’ens adherit
L’Ajuntament ............................, es compromet a:

-

-

Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern,
consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver
itinerant de la Diputació de Barcelona, i haurà de seguir el Pla de formació que es
dissenyi des de la Diputació de Barcelona. El nomenament d’aquest responsable haurà
de ser comunicat a l’Oficina de Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes,
comptador a partir de la signatura del conveni, així com també qualsevol altre canvi en
la designació que es pogués produir al llarg de la seva durada.
A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats,
en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui
com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la
Diputació de Barcelona.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions
òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant de
les persones com de la documentació dipositada.

Sisè Protecció de dades
La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de complir els
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en
particular l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garanties dels drets digitals, tant quan ostentin la condició de
responsables del tractament com d’encarregats del tractament de les dades personals a
tractar en el decurs de les actuacions que es desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, com a
encarregada del tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions sol·licitades.
Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el
subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la
LOPDGDD.
Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als usuaris
assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les dades als
seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de l’actuació i
l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades personals fora dels locals del
responsable.
La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subencarregat i
els tractaments afectats.
Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a les
instal·lacions de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin d’externalitzar
aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE.
El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions següents:
1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per
a la realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni.
2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal,
per a:
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- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.

- Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.

- Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

- Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals:
a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en
finalitzi l’objecte.
c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades.
d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del
termini màxim de 48 h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar
la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que
aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les
persones físiques.
e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o
destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inici dels treballs) de les dades
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats.
Aquesta obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades.
f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el
Delegat de Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de
l’ens sol·licitant adaptaran les presents clàusules al cas concret.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a través
de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp
o mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General de la Diputació. Per a més
informació, el Delegat de Protecció de Dades es troba a disposició dels interessats a
dpd@diba.cat. Així mateix, els interessats poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades per a presentar qualsevol reclamació sobre la matèria.
Setè Vigència del conveni
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de
les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit
notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.
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Vuitè Comissió de seguiment
Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i integrada per
un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es reunirà sempre
que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:

- Acordar els criteris de cooperació.
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Novè Modificació del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació,
tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament.............
Desè Resolució de conflictes
La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Onzè Supòsits d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:

-Per expiració del seu termini.
-Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
-Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
-Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
-Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim
de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
Dotzè 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
les disposicions següents:

-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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-

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest
document.
Annex I
Compromisos de la Diputació de
Barcelona

Compromisos de l’Ajuntament de ……

.Consultoria i assistència en línia.
.Dedicació de l’arxiver itinerant de 21
hores anuals per al funcionament del
Servei d’Arxiu Municipal. A revisar en
funció
de
les
necessitats
específiques.
.Formació específica al personal de
l’ajuntament.
.Manteniment dels instruments de
descripció i recursos necessaris
d’acord amb els criteris de publicitat
activa i transparència.
.Elaboració de proposta i actualització
de normatives i d’eines tècniques de
gestió documental i arxiu.
.Aplicació, control i manteniment de
les normatives i de les eines
tècniques de gestió documental i
arxiu.

.Dedicació
de
l’Auxiliar
Tècnic
municipal o persona de suport de 49
hores/any, com a mínim, per al
funcionament del Servei d’Arxiu
Municipal.
.Adequació de les dependències,
sistemes i equips per a la correcta
conservació, protecció i seguretat de
la documentació.
.Adequació d’una àrea de treball i
d’una àrea de consulta pel Servei
d’Arxiu Municipal.
.Garantir l’accés a la informació pública
a la ciutadania i un horari de servei al
públic d’un mínim de 10 hores.
.Facilitar el material pel funcionament
del Servei d’Arxiu Municipal.
.Facilitar la formació del personal
administratiu de l’ajuntament.
.Implementació del sistema de gestió
documental proposat per la Diputació
de Barcelona.
.Aprovació de les normatives i de les
eines de gestió documental i arxiu
que proposi la XAM de la Diputació
de Barcelona
.Facilitar l’accés a l’entorn de gestió
electrònica (gestors documentals,
programari, espais de servidors, etc.)
al personal de la Diputació amb el
perfil d’arxiver i els permisos
necessaris per exercir les funcions
que li corresponen en gestió
documental i arxiu.

Àrea de Presidència
Secretaria General

“

Tercer. APROVAR, juntament amb el seu annex, el conveni pel qual es regula l’adhesió
a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva modalitat de Programa de Manteniment per a
municipis amb grup de població de 5.001 a 10.000 habitants, el text literal del qual és el
següent:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, .........................................................................
AJUNTAMENT DE............, representat per l'Il·lm/a. Sr/a. ..................................., Alcalde/ssa
de l'Ajuntament de ................................., assistit/da pel/per la secretari/ària d'aquest
ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa
de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i
cooperació en matèria de patrimoni documental, gestió documental i arxius municipals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar un
programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels fons
documentals dels arxius municipals.

III

Que en data…………………l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a l'objecte d’organitzar el fons documental
municipal.

IV

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i
coordina la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia les sinergies i permet la prestació de
serveis directes adreçats als arxius municipals que en formen part.

V

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
I d’altra banda, la Central de Serveis Tècnics que té l’objectiu d’impulsar i coordinar la
compartició i potenciació de recursos i serveis, en matèria d’arxius municipals i gestió
documental, adreçada a aquells municipis que disposin d’un Servei d’Arxiu Municipal i
que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.
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VI

Que l'Ajuntament de…..…………., està interessat a garantir el normal desenvolupament
del Servei d’Arxiu Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a
l’acompliment de les seves funcions.

VII

Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el
manteniment dels programes de gestió documental i de conservació i difusió del seu
patrimoni documental.

VIII Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data...........................
IX

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de .................(especificar òrgan
d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data ...............

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .......................... i la Diputació de Barcelona,
decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels següents
PAC T E S
Primer Objecte del conveni
L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament
de ………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per
aquells municipis amb població de 5.001 a 10.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
Segon Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals
Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental i de conservació i
difusió del patrimoni documental dels arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i, la formació
i reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer Ens participants
Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona que estiguin interessats en donar
continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per
l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dona dret a participar i gaudir dels serveis i accions
segons els acords específics i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni
Cultural. I en concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es
puguin publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes socials...).
Quart Obligacions de la Diputació de Barcelona
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La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a:

- Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de
-

garantir les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a
través de l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis que
es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.

Cinquè Obligacions de l’ens adherit
L’Ajuntament ............................, es compromet a:

- Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern,

-

consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver
itinerant de la Diputació de Barcelona, i haurà de seguir el Pla de formació que es
dissenyi des de la Diputació de Barcelona. El nomenament d’aquest responsable haurà
de ser comunicat a l’Oficina de Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes,
comptador a partir de la signatura del conveni, així com també qualsevol altre canvi en
la designació que es pogués produir al llarg de la seva durada.
A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats,
en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui
com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la
Diputació de Barcelona.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions
òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant de
les persones com de la documentació dipositada.

Sisè Protecció de dades
La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de complir els
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en
particular l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garanties dels drets digitals, tant quan ostentin la condició de
responsables del tractament com d’encarregats del tractament de les dades personals a
tractar en el decurs de les actuacions que es desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, com a
encarregada del tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions sol·licitades.
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Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el
subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la
LOPDGDD.
Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als usuaris
assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les dades als
seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de l’actuació i
l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades personals fora dels locals del
responsable.
La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subencarregat i
els tractaments afectats.
Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a les
instal·lacions de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin d’externalitzar
aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE.
El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions següents:
1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per
a la realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni.
2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal,
per a:

- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.

- Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.

- Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

- Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals:
a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en
finalitzi l’objecte.
c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades.
d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del
termini màxim de 48 h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
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coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar
la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que
aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les
persones físiques.
e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o
destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inici dels treballs) de les dades
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats.
Aquesta obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades.
f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el
Delegat de Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de
l’ens sol·licitant adaptaran les presents clàusules al cas concret.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a través
de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp
o mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General de la Diputació. Per a més
informació, el Delegat de Protecció de Dades es troba a disposició dels interessats a
dpd@diba.cat. Així mateix, els interessats poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades per a presentar qualsevol reclamació sobre la matèria.
Setè Vigència del conveni
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de
les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit
notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.
Vuitè Comissió de seguiment
Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i integrada per
un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es reunirà sempre
que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:

- Acordar els criteris de cooperació.
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Novè Modificació del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació,
tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament.............
Desè Resolució de conflictes
La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
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Onzè Supòsits d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:

-

Per expiració del seu termini.
Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim
de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
Dotzè 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
les disposicions següents:

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

- 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 de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

- La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest
document.
Annex I
Compromisos de la Diputació de
Barcelona
.Consultoria i assistència en línia.
.Dedicació de l’arxiver itinerant de 40
hores anuals per al funcionament del
Servei d’Arxiu Municipal. A revisar en
funció de les necessitats específiques.
.Formació específica al personal de
l’ajuntament.

Compromisos de l’Ajuntament de ….
.Dedicació
de
l’Auxiliar
Tècnic
municipal o persona de suport de 93
hores/any, com a mínim, per al
funcionament del Servei d’Arxiu
Municipal.
.Adequació de les dependències,
sistemes i equips per a la correcta

Àrea de Presidència
Secretaria General

.Manteniment dels instruments de
descripció i recursos necessaris
d’acord amb els criteris de publicitat
activa i transparencia.
.Elaboració de proposta i actualització de
normatives i d’eines tècniques de gestió
documental i arxiu.
.Aplicació, control i manteniment de les
normatives i de les eines tècniques de
gestió documental i arxiu.

conservació, protecció i seguretat de
la documentació.
.Adequació d’una àrea de treball i
d’una àrea de consulta pel Servei
d’Arxiu Municipal.
.Garantir l’accés a la informació pública
a la ciutadania i un horari de servei al
públic d’un mínim de 10 hores.
.Facilitar el material pel funcionament
del Servei d’Arxiu Municipal.
.Facilitar la formació del personal
administratiu de l’ajuntament.
.Implementació del sistema de gestió
documental proposat per la Diputació
de Barcelona.
.Aprovació de les normatives i de les
eines de gestió documental i arxiu
que proposi la XAM de la Diputació
de Barcelona
.Facilitar l’accés a l’entorn de gestió
electrònica (gestors documentals,
programari, espais de servidors, etc.)
al personal de la Diputació amb el
perfil d’arxiver i els permisos
necessaris per exercir les funcions
que li corresponen en gestió
documental i arxiu.

“

Quart. ESTABLIR que es podran adherir a la Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments
i entitats municipals descentralitzades que a la data d’aprovació d’aquests nous
convenis ja hi formaven part per haver signat en el seu moment els convenis que es van
aprovar al 2003, així com tots aquells ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
que estiguin interessats a participar d’aquesta xarxa. Els ens interessats hauran
d’aprovar per part dels seus òrgans de govern el conveni d’adhesió que correspongui
en funció del seu tram de població i sol·licitar la incorporació del seu Arxiu Municipal com
a membre de la Xarxa d’Arxius Municipals.
La Diputació dictarà un acte de constatació de l’adhesió i procedirà a la formalització per
escrit del conveni corresponent amb l’ens sol·licitant.
A partir de la publicació d’aquests acords s’iniciarà el procés de renovació de l’adhesió
per part dels ens que ja hi formaven part, així com l’adhesió dels nous membres que ho
sol·licitin.
Cinquè. FACULTAR el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la formalització dels
esmentats convenis i per a quantes actuacions es derivin.
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Sisè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per
a públic coneixement.”
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa de Museus Locals (Exp.
2020/11356).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat
de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que promou el progrés i el
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als
municipis de la província, tot col·laborant en diferents àmbits, essent un d’ells el de la
cultura.
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, manté una política
d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni cultural i de museus de gestió
municipal, creant l’any 2001 la Xarxa de Museus Locals amb l’objectiu de treballar
conjuntament amb els municipis adherits per tal de posar en pràctica programes de
conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni cultural i natural,
complementant i enriquint les actuacions que porten a terme els seus museus.
L’adhesió a la Xarxa de Museus Locals es formalitza mitjançant la signatura d’un conveni
general, minuta del qual va ser aprovada per dictamen de la Comissió de Govern de la
Diputació en sessió de data 28 de juny de 2001. Per acord de Junta de Govern de data
24 de febrer de 2011, aquest conveni va ser modificat per tal d’actualitzar i adequar el
seu contingut als preceptes de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En el seu inici, la Xarxa de Museus Locals només oferia als equipaments adherits
assistència tècnica i suport organitzatiu. Això no obstant, aquesta Xarxa ha anat
evolucionant amb el transcurs dels anys i, per tal de satisfer les noves demandes dels
equipaments i cobrir les seves creixents necessitats, ha anat incorporant nous productes
i serveis per oferir als seus membres. Així, l’any 2015, per acord de Junta de Govern de
data 11 de juny de 2015, aquest conveni va ser objecte d’una darrera modificació que
tenia per objectiu l’actualització del seu contingut per donar resposta a les necessitats
de funcionament dels seus membres.
Aquest conveni, de conformitat amb el que estableix el seu pacte desè, es renova
automàticament d’any en any.
Amb l’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del
sector públic, d’1 d’octubre de 2015, es limita la durada dels convenis a un màxim de
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quatre anys amb la possibilitat de ser prorrogats per un període addicional de fins a
quatre anys més.
Cal per tant adaptar el conveni regulador de l’adhesió a la Xarxa de Museus Locals a
les disposicions de l’esmentada Llei.
Fonaments de dret
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del
nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la Llei de bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica
i administrativa entre l’Administració Locals i les Administracions de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les
lleis.
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument
jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès
comú.
Vist que la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, estableix que tots els convenis vigents en el moment de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei s’hauran d’adaptar a les seves disposicions abans del 2 d’octubre
de 2019. I per aquells convenis que hagin fixat una pròrroga tàcita per temps indefinit,
l’adaptació serà automàtica i el termini finalitzarà el 2 d’octubre de 2020.
Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, relatius a la definició, tipus, requisits, continguts dels convenis de
col·laboració entre les administracions públiques.
Atès que l’Oficina de Patrimoni Cultural ha elaborat la memòria justificativa, tal com
estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 2) 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
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l’aprovació de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris, per delegació de la
Presidència.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa de Museus Locals,
el text literal del qual és el següent:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.........
AJUNTAMENT / ENS <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms><si no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a l’acte de delegació de
la competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament
autoritzats.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa
de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i
cooperació en matèria de patrimoni museístic dels museus locals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1988 va iniciar
diversos programes de col·laboració amb la Comissió de Cooperació de Museus Locals
amb els museus coorganitzadors de les I Jornades de Museus Locals. Aquesta es va
consolidar l’any 2001 quan es va crear la Xarxa de Museus Locals.

III

Que la Diputació de Barcelona, a traves de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i
coordina la Xarxa de Museus Locals que potencia sinergies i permet la prestació de
serveis directes adreçats als museus locals que en formen part.

IV

Aquesta Xarxa de Museus Locals té per objectiu la cooperació en matèria de gestió,
preservació, difusió i promoció dels museus i del patrimoni cultural local, així com la
formació i el reciclatge dels professionals, adreçada a aquells municipis que disposin de
museus gestionats per l’ajuntament o ens local corresponent, amb una exposició
permanent oberta al públic i una programació estable d'activitats.
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V

Que l’Ajuntament / Ens <nom> …………………………….., manté una política de recerca,
conservació i difusió del patrimoni cultural, dotant el Museu ……………………………..
dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

VI

Que l'Ajuntament / Ens <nom> ……………………………. està interessat a adherir-se a
la Xarxa de Museus Locals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de
dur endavant programes de conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni
cultural i natural local, que complementi i enriqueixi les actuacions que desenvolupa el
Museu ………………………..

VII

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data ...........................

VIII Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament / Ens <nom> .............................en la seva sessió de
data .........................
En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament / Ens <nom> ……………………………… i la
Diputació de Barcelona, decideixen establir un conveni general d’adhesió que articulen a tenor
dels següents
PAC T E S
Primer Objecte del conveni
L'objecte del present conveni d'adhesió és fer efectiva la incorporació a la Xarxa de Museus
Locals
de
………………………
(nom
de
l’ens)
en
representació
del
Museu ………………………….. (nom de l’/dels equipament/s museístic/s) amb les
seus ......................(nom de les seus quan siguin diferents del propi Museu) i les seves
respectives extensions.
Segon Objectius de la Xarxa de Museus Locals
Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i el cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, preservació, difusió i promoció
dels museus i el patrimoni cultural i natural local que gestionen.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i la formació
i reciclatge del personal dels museus locals.
Tercer Ens participants i requisits dels equipaments
Podran adherir-se a aquesta Xarxa de Museus Locals els següents ens de la província de
Barcelona: ajuntaments, organismes autònoms locals, consells comarcals, consorcis i altres
ens locals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de l’equipament
museístic. A més, els museus han de tenir responsabilitat sobre els béns culturals gestionats
així com disposar com a mínim, d’un tècnic qualificat dedicat específicament a la gestió del
servei així com estar dotats dels recursos tècnics i econòmics mínims i suficients per a
realitzar les seves activitats.
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L’adhesió a la Xarxa de Museus Locals dona dret a participar i gaudir dels serveis i accions
que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui arribar i en funció
del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a aparèixer en tots els
materials de difusió i promoció genèrics que es puguin editar (fulletons, publicitat, web, xarxes
socials...).
Quart Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Museus Locals, es compromet a:

- Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que el Museu …………………… sol·liciti.
- Facilitar la participació del Museu ……………………. en totes les accions i serveis que
es desenvolupin a través de la Xarxa de Museus Locals.

- Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on s’especificaran els
-

serveis i projectes que es duran a terme i que afectaran al conjunt de museus locals
adherits a la Xarxa.
Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on s’explicitin
les actuacions que puguin interessar o afectar de manera especial al
Museu ……………..

Cinquè Obligacions de l’ens adherit
L’ens adherit, a través del Museu …………, es compromet a:

- Col·laborar amb la Xarxa de Museus Locals, i en la mesura de les seves possibilitats,
en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.

- Incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.

- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui
-

com a museu adherit a la Xarxa de Museus Locals, i que serà subministrat per la
Diputació de Barcelona.
Comunicar el nom de la persona responsable de l’equipament museístic.

Sisè Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per una selecció de directors o
responsables dels equipaments adherits a la Xarxa de Museus Locals i els representants de
l’Oficina de Patrimoni Cultural.
L’equip d’aquesta Comissió de Seguiment es renovarà cada quatre anys i l’assistència dels
seus membres no podrà ser objecte de delegació en altres persones.
La Comissió de Seguiment es reunirà periòdicament, un mínim de dos vegades a l’any, i tindrà
com a funcions bàsiques:

- el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la Xarxa.
- l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa de Museus
Locals pugui desenvolupar.
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Setè Comissions de Treball Temàtiques
Es constituiran Comissions de Treball Temàtiques per tal de posar en comú i debatre diferents
línies d’actuació dels diferents programes que duu a terme la Xarxa de Museus Locals.
Les Comissions de Treball Temàtiques es crearan en funció de les necessitats del programa
i estaran integrades per directors i/o tècnics dels museus.
Vuitè Règim de reunions de la Xarxa de Museus Locals
Cada any, es celebrarà com a mínim un Plenari al qual podran assistir tots els membres de la
Xarxa de Museus Locals. Aquests plenaris tindran per objecte:

- Informar i fer el seguiment del programa anual, prèviament consultat a la Comissió de
Seguiment.

- Recollir aportacions i propostes dels museus.
Novè Vigència del conveni
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de
les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit
notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.
Desè Modificació del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació,
tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’ens adherit.
Onzè Resolució de conflictes
La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Dotzè Extinció conveni
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:
a)
b)
c)
d)
e)

Per expiració del seu termini.
Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
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La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim
de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
Tretzè 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
les disposicions següents:

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de
-

règim local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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 de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

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

Segon. ESTABLIR que es podran adherir a la Xarxa de Museus Locals els ens que
s’indiquen al pacte tercer d’aquest conveni, tant aquells que a la data d’aprovació
d’aquest nou conveni ja hi formaven part per haver signat en el seu moment el conveni
que es va modificar al 2015, com tots aquells altres que estiguin interessats a incorporarse de nou a aquesta xarxa. Els ens interessats en continuar adherits o bé en incorporarse de nou, hauran d’aprovar per part dels seus òrgans de govern el present conveni
d’adhesió i sol·licitar la incorporació del seu equipament museístic com a membre de la
Xarxa de Museus Locals.
La Diputació dictarà un acte de constatació de l’adhesió i procedirà a la formalització per
escrit del conveni amb l’ens sol·licitant.
A partir de la publicació d’aquests acords s’iniciarà el procés de renovació de l’adhesió
per part dels ens que ja hi formaven part, així com l’adhesió dels nous membres que ho
sol·licitin.
Tercer. FACULTAR el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la formalització de
l’esmentat conveni i per a quantes actuacions es derivin.
Quart. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
públic coneixement.”
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61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els
recursos tècnics de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, en règim de
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10682).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
• La 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).
• 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.
• Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos objecte
d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha
incorporat a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han
ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa
instrucció, específicament, els següents:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas de
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert.
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord
amb l’article 17 del règim del Catàleg.
• 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.
• En data 14 de juliol de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea de Cultura
per a la resolució dels recursos tècnics del Catàleg 2020, d’acord amb l’establert en
l’article 19 del règim del Catàleg, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es
pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos.
Fonaments de dret
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
en el 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. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que
s’indiquen en aquest acord, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020:
Suport amb contractació externa:
Ens
Ajuntament
de Cabrera
de Mar

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total

P0802900A

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Pla d’acció
cultural

2040044232

20Y293639

39

20

14

11

84
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Ens

Ajuntament
de Mataró
Consell
Comarcal
del Vallès
Occidental
Ajuntament
de Santa
Eugènia de
Berga
Ajuntament
d’Arenys
de Munt

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total

P0812000H

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Estudi
d’impacte
de la festa
major de
les Santes

2040004494

20Y293645

47

10

9

15

81

Pla
estratègic
de cultura

2040049263

20Y293637

43

10

13

14

80

Pla d’acció
cultural
participatiu

2040004911

20Y293641

35

20

13

10

78

Pla d’usos
del nou
centre cívic

2040029388

20Y293642

43

10

13

12

78

Implantació
del Pla
estratègic
Educació +
Cultura
2019-2022

2040014402

20Y293643

37

10

15

15

77

Pla d’usos
del Casal
Cultural

2040037129

20Y293640

43

10

14

10

77

Pla d’acció
cultural

2040035440

20Y293638

40

10

14

10

74

P5800007F

P0824600A

P0800700G

Ajuntament
de
Centelles

P0806600C

Ajuntament
d’Ullastrell

P0829000I

Ajuntament
de Fontrubí

P0808400F

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Suport amb mitjans propis:
Ens

Ajuntament
de
Cardona

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total

P0804600E

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Reglament
d’usos del
teatre
municipal
Els
Catòlics

2040008944

20Y293644

42

10

11

10

73

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:
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1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte
de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim al juliol de 2021,
per al cas dels recursos prestats amb mitjans propis, i dintre dels tres mesos següents
a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, en el cas dels recursos
externalitzats.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el treball
s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Quart. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de
Cardona i que es concreten en: dos tècnics del programa d’assessoraments del CERC.
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor
valoració i manca de recursos:
Ens
Ajuntament
de Sant Feliu
de Llobregat

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total

P0821000G

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Pla d’acció
cultural

2040020880

40

10

11

10

71

2040027618

38

10

9

12

69

2040001202

35

10

10

13

68

2040007240

33

10

12

13

68

2040003339

35

10

10

10

65

Ajuntament
de Badalona

P0801500J

Ajuntament
de
Castellterçol

P0806300J

Ajuntament
de
Cerdanyola
del Vallès

P0826600I

Ajuntament
de Teià

P0828100H

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Estudi de la
Festa:
anàlisi,
diagnosi i
avaluació de
les Festes
de Maig de
Badalona
Pla director
d’usos de
l’equipament
Anla
Pla
estratègic
del Servei
de Cultura
Pla d’acció
cultural
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Ens

Ajuntament
de Moià

Ajuntament
de Piera

NIF

Recurs

P0813700B

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

P0816000D

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès

P0823800H

Ajuntament
de Mediona

P0812100F

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

P5800015I

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Ajuntament
de Ripollet

P0817900D

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Mancomunitat
de l’Alta
Segarra

P0800045G

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Consell
Comarcal
d’Osona

Núm.
Registre
PMT

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total

2040031506

34

10

10

10

64

2040026852

30

10

13

11

64

Pla d’acció
cultural

2040029762

30

10

12

12

64

Pla d’acció
cultural

2040004498

35

10

7

10

62

2040007509

33

10

6

13

62

2040030698

25

10

13

13

61

2040028414

25

10

13

13

61

Actuació
Reglament i
anàlisi de
costos per a
les sales
d’exposició
Projecte de
reconversió
de l’edifici
central de
Cal
Sanahuja a
EspaiCentre

Pla
comarcal de
conservació,
gestió i
protecció del
patrimoni
cultural
Pla d’usos
de l’Escola
de MúsicaCentre de
les Arts
Pla de
protecció del
patrimoni
miner

Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per no assolir la
puntuació mínima requerida (60):
Ens

Ajuntament de
Casserres

Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total

P0804800A

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Acompanyament
en la primera
edició del
Festival
Nyàmera

2040030981

27

10

11

11

59

P0823100C

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Pla d’acció
cultural

2040016444

30

10

7

10

57
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Ajuntament de
Sant Llorenç
d’Hortons

P0822000F

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Ajuntament
d’Olvan

P0814300J

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

P0818000B

Ajuntament
d’Esparreguera

P0807500D

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local
Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Ajuntament de
Seva

P0826900C

Plans i projectes
pel
desenvolupament
cultural local

Núm.
Registre
PMT

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total

2040010631

24

10

13

10

57

2040017308

28

10

4

9

51

Reglament i pla
de gestió de
l’Ateneu

2040034794

26

10

4

10

50

Pla d’acció
cultural

2040011722

30

0

8

10

48

Pla d’acció
cultural

2040010363

31

0

6

9

46

2040013889

25

0

7

9

41

2040037315

20

10

4

7

41

Actuació
Pla de
dinamització
cultural de la
urbanització
Casablanca
Pla d’usos i
reglament per al
nou espai
cultural Joana
Raspall

Pla d’usos i
reglament de les
sales Pau
Casals i Josep i
Pere Santilari
Projecte de
reforma
estructural del
teatre de la Sala
Polivalent

Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i
procedir, en conseqüència, al seu arxiu:
Ens
Ajuntament
de Vilanova i
la Geltrú

NIF
P0830800I

Recurs
Plans i projectes pel
desenvolupament
cultural local

Actuació

Núm. PMT

Tipus de desistiment

Estudi d’impacte del
Carnaval

2040034597

Exprés

Vuitè. PUBLICAR el present dictamen en el 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.”
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en règim
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de concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de les
programacions artístiques estables municipals dels espais escènics adherits al
protocol del circuit de la xarxa d'espais escènics municipals de la Diputació de
Barcelona durant el darrer quadrimestre de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0011637).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.
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.
La paràlisi total de l'activitat va comportar durant l’estat d’alarma la suspensió, anul·lació
o ajornament de tot tipus d’expressions culturals en viu 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.
En el cas concret dels espais escènics municipals la normalització de l’activitat sembla
que trigarà en arribar. Aquests equipaments viuen actualment una disminució obligatòria
del seu aforament per tal de complir amb les distàncies de seguretat entre espectadors
i en la incertesa d’un tancament eventual de les seves instal·lacions a causa de
possibles rebrots de la COVID-19.
Tot i els inconvenients, els equipaments adreçats a programar arts escèniques en viu,
han de ser proactius i fer propostes adreçades al seu públic i a la comunitat. En aquest
sentit segueixen fent esforços per proporcionar programacions professionals de qualitat
per als seus públics i facilitats per tal que les companyies i els creadors puguin
desenvolupar la seva activitat.
Les Administracions supra-locals han d’ajudar a oferir alternatives perquè els espais
escènics municipals ofereixin iniciatives innovadores, dins el camp de la difusió artística,
per mantenir la seva identitat i la seva viabilitat com a equipaments de servei públic.
En el cas de la Diputació de Barcelona, 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
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ocasionat i alhora ajudin a impulsar la recuperació de les programacions artístiques
professionals i estables dels espais escènics municipals.
Aquesta convocatòria forma part d’aquestes mesures amb la finalitat de desplegar una
acció de suport dins del pla de xoc de la Diputació de Barcelona per a la reactivació
cultural dels municipis de la seva demarcació, per tal que segueixin oferint una
programació professional a la ciutadania, tot i les restriccions de l’aforament en els
espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en assistir a espais tancats.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò
previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de QUATRE
CENTS MIL EUROS (400.000,00- EUR) i que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/46201, tot i que depenent dels ens beneficiaris també
poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40100/33400/46701,
G/40100/33400/46800, G/40100/33400/46900 i G/40100/33400/48900 del pressupost
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
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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202020205120012023), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions artístiques estables
municipals dels espais escènics adherits al protocol del circuit de la xarxa d’espais
escènics municipals de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any
2020, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A IMPULSAR LA
RECUPERACIÓ DE LES PROGRAMACIONS ARTÍSTIQUES ESTABLES MUNICIPALS
DELS ESPAIS ESCÈNICS ADHERITS AL PROTOCOL DEL CIRCUIT DE LA XARXA
D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT EL
DARRER QUADRIMESTRE DE L’ANY 2020.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120012023
1. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
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La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 23.2.a)
LGS.
2. Objecte i finalitat de les subvencions
I. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura,
destinades a impulsar la recuperació de les programacions artístiques professionals i estables
municipals dels espais escènics adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics
municipals de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020.
La finalitat d’aquesta convocatòria és desplegar l’acció de suport dins del pla de xoc de la
Diputació de Barcelona per a la reactivació cultural dels municipis de la seva demarcació, per
tal que segueixin oferint una programació professional a la ciutadania, tot i les restriccions de
l’aforament en els espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en assistir a espais
tancats.
S’entén per programació professional el conjunt d’espectacles i concerts que van a càrrec de
creadors amb formació i trajectòria artística en el seu àmbit.
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar
la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel context
generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la
possibilitat de finançar activitats reprogramades i altres activitats planificades durant el darrer
quadrimestre de 2020, o activitats inicialment previstes en aquest període que no s’han pogut
realitzar però que la seva organització ha comportat despeses directament destinades a
l’objecte de la subvenció.
II. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l’Àrea de Cultura, i d’acord amb
les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
• Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans amb
la programació d’activitats específiques.
• Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca de fidelització del públic existent.
• Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques.
• Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el
cinema i/o les arts visuals.
• Millorar la difusió de les activitats del festival a través de l’ús d’un web específic i de les
xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans.
3. Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
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eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
4. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar activitats professionals realitzades i/o planificades per l’ens local, compreses el darrer
quadrimestre de l’any 2020 (entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020).
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals
descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les
societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, sempre que no
estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin la següent condició:
•

Estar adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de la
Diputació de Barcelona, en la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOPB.

2. L’acreditació d’estar adherit al Protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals
de la Diputació de Barcelona es farà d’ofici.
3. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació
d’arts escèniques i musicals del darrer quadrimestre de l’any 2020.
6. Documentació a aportar
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament.
1. Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció de que el sol·licitant sigui un
ajuntament, entitat municipal descentralitzada o organisme autònom local, o be sigui
una entitat pública empresarial, societat mercantil participada per l’ens local o altre ens
instrumental. Els models es podran descarregar al web i hauran d’incorporar la següent
informació:
a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats públiques empresarials, societats
mercantils participades per l’ens local o altres ens instrumentals aportant còpies
escanejades de:
• Escriptura i/o document de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella
en la que consti el darrer objecte social.
• En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat.
• En cas d’empreses, inscripció mercantil.
• Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
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b) Identificació del representant legal de les entitats públiques empresarials, societats
mercantils participades per l’ens local o altres ens instrumentals, aportant còpies
escanejades de:
• DNI.
• Poders de representació i/o certificat expedit per la secretaria de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Domicili del beneficiari i correu electrònic a efectes de notificació.
Import de la subvenció que es sol·licita.
Data i lloc de la sol·licitud.
Nom de l’espai/s escènic/s municipal/s.
Aforament de l’espai/s escènic/s municipal/s.
Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta
pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.

2. Programació professional estable del darrer quadrimestre 2020, d’acord amb l’annex 1
del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la
companyia/professional, nom de l’espectacle/concert, gènere, nombre de passis
previstos, espai escènic on es programa, aforament total de la sala, aforament ofert
(nombre de butaques a la venda), previsió de públic no presencial, preu mig de
l’entrada.
3. Pressupost de despeses previst per a l’activitat per la qual es demana la subvenció,
d’acord amb l’annex 2 del model normalitzat.
4. Pressupost d’ingressos previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció,
d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat.
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat.
6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat.
7. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 4 del
model normalitzat.
8. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb
l’annex 5 del model normalitzat.
9. En el cas que la sol·licitud sigui per un import superior a 10.000€, declaració de la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
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transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 6 del
model normalitzat.
10.Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens, d’acord amb
l’annex 7 del model normalitzat.
11.Elements de difusió de la programació de l’any 2020, si se’n disposa
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document
signat electrònicament pel representant legal de l’ens sol·licitant.
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils.
La convocatòria serà única.
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com els seus annexos, podran trobar-se a
lloc web de la Diputació: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
En el cas dels ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o organismes autònoms
locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de
presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica
de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens local,
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).
En el cas de les entitats públiques empresarials, societats mercantils participades per l’ens
local o altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la
base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació
de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació
requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, justificació,...) d’aquesta
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran
assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit, de dilluns
a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i
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condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això,
sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa
efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic, 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.
9. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
10. Criteris de valoració
L’òrgan instructor verificarà el compliment de les condicions que han de reunir els sol·licitants
per a adquirir la condició de beneficiaris i avaluarà les sol·licituds d’acord amb els criteris
objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada a continuació:
a) que la programació presentada a la sol·licitud sigui professional i ofereixi diversitat
de
gèneres
artístics
(teatre,
música,
dansa,
circ,
màgia,
altres) .............................................................................................. fins a 10 punts
distribuïts de la següent manera:
-

programacions amb un únic gènere ............................................. 5 punts
programacions amb 2 gèneres diferents o més ......................... 10 punts

S’entén per programació professional els espectacles i concerts que van a càrrec
de creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o
formació acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional de
sales de Catalunya, més enllà de l’àmbit local.
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b) que les funcions presentades a la sol·licitud, siguin amb públic presencial o no
presencial,
formin
part
de
la
temporada
estable
del
municipi .............................................................................................fins a 10 punts
distribuïts de la següent manera:
- si menys del 20 % de les funcions presentades a la sol·licitud formen part de la
temporada estable ............................................................................. 2 punts
- si entre el 20 % i el 50 % de les funcions presentades a la sol·licitud formen
part de la temporada estable ................................................................. 5 punts
- si més del 50 % de les funcions presentades a la sol·licitud formen part de la
temporada estable ............................................................................... 10 punts
c) que la programació professional presentada a la sol·licitud es porti a terme dins de
l’espai
escènic
municipal
i
amb
entrada
de
pagament ......................................................................................... fins a 10 punts
distribuïts de la següent manera:
-

si menys del 20 % de les funcions presentades a la sol·licitud es porta a terme
dins
de
l’espai
escènic
municipal
i
amb
entrada
de
pagament ........................................................................................... 2 punts
- si entre el 20 % i el 50 % de les funcions presentades a la sol·licitud es porta a
terme dins de l’espai escènic municipal i amb entrada de
pagament ............................................................................................ 5 punts
- si més del 50 % de les funcions presentades a la sol·licitud es porta a terme
dins
de
l’espai
escènic
municipal
i
amb
entrada
de
pagament .......................................................................................... 10 punts
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 12 punts.
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar
la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel context
generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la
possibilitat de finançar activitats reprogramades i altres activitats planificades durant el darrer
quadrimestre de 2020, o activitats inicialment previstes en aquest període que no s’han pogut
realitzar però que la seva organització ha comportat despeses directament destinades a
l’objecte de la subvenció, i s’avaluaran d’acord amb els criteris objectius de valoració aplicats
amb la ponderació indicada en aquest punt i en referència a la planificació presentada a la
sol·licitud.
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les categories
següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que obtinguin una puntuació igual o
superior a 12 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 12 punts.
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c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
11.Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present
convocatòria serà de quatre-cents mil euros (400.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/46201, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden
veure’s
afectades
les
aplicacions
pressupostàries
G/40100/33400/46701,
G/40100/33400/46800, G/40100/33400/46900 i G/40100/33400/48900 del pressupost de
l’any 2020.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
12.Import individualitzat de les subvencions
El crèdit amb què es dota aquesta convocatòria es distribuirà en funció del nombre de
butaques dels espais escènics municipals i el nombre de funcions professionals programades
de les sol·licituds que hagin obtingut 12 o més punts.
Les subvencions a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es
determinaran a partir de l’aplicació dels càlculs següents:
a) El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció del número total de butaques dels
espais escènics i el nombre total de funcions professionals programades, des de l’1 de
setembre al 31 de desembre de 2020, acreditades pels ens locals destinataris en la
formalització de la sol·licitud.
Quan en la programació presentada pel sol·licitant s’incloguin funcions no
professionals, aquestes no es tindran en consideració a l’hora de realitzar l’esmentat
càlcul.
Quan en la programació presentada pel sol·licitant s’incloguin funcions a l’aire lliure es
considerarà un màxim d’aforament de 300 butaques a l’hora de realitzar l’esmentat
càlcul.
b) El número total de butaques serà la suma dels resultats dels càlculs individualitzats.
Per obtenir el càlcul individualitzat de cadascun dels espais escènics municipals es
multiplicarà l’aforament total dels dits espais pel nombre total de funcions professionals
programades.
c) Pel càlcul de les subvencions caldrà:
1) Dividir l’import total de la convocatòria entre el sumatori total de butaques resultant
de l’apartat b). La quantitat que resulti determinarà un import fix per butaca.
2) A cada beneficiari li correspondrà la quantia econòmica que resulti de multiplicar
l’import fix per butaca pel nombre de butaques resultant del càlcul individualitzat
assenyalat en l’apartat b). Tot això fins a esgotar la dotació econòmica de la
convocatòria i tenint en compte que l’import de l’ajut a atorgar al beneficiari no serà
inferior a 1.000 euros ni podrà superar l’import de 15.000 euros.
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Si un cop atorgats els imports als projectes, restés import pendent d’assignar, aquest es
distribuirà entre les sol·licituds estimades proporcionalment a l’import atorgat en la primera
distribució, i tenint en compte que en cap cas superarà l’import màxim de 15.000 euros.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà reduir proporcionalment l’import de suport a
concedir segons la primera distribució per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
13.Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
• President delegat de l’Àrea de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable, o
persona en qui delegui.
• Coordinador de l’Àrea de Cultura o persona en qui delegui.
• Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació.
• La Gerent de Serveis de Cultura o persona en qui delegui.
• La Cap de l’Oficina de Difusió Artística o persona en qui delegui, que actuarà com a
secretària.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria
o no esgotar el crèdit total previst.
14.Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
15.Acceptació de la subvenció
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions.
16.Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1) Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida.
4) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
5) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de
la Diputació de Barcelona.
6) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 OGS.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
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17.Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses directament vinculades amb la programació professional presentada: lloguer
dels espais d’actuació; lloguer de material escènic, de so, d’il·luminació, de streaming i
assistència de personal tècnic; lloguer i transport d’instruments; contractació de
personal extern de suport (personal de sala, control d’accés, taquilla, informació i
control de seguretat i higiene, etc ...); contractació d’ADSL addicional per tal de poder
programar en streaming.
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de difusió, de
promoció i fidelització de públics relacionades amb la programació del darrer
quadrimestre de l’any 2020 i les despeses en pàgines web, noves tecnologies i
actualitzacions dels sistemes de vendes d’entrades per tal d’adequar-se a la normativa
vigent per a la protecció del públic.
c) Despeses generades per a l’organització de la programació professional no presencial.
d) Despeses generades per a la protecció del públic, dels actors i del personal de l’espai
escènic.
e) Despeses de viatges i allotjaments corresponents als artistes convidats.
f) Despeses de personal (equip directiu, de gestió, de sala i/o administració) integrat a
l’estructura de l’ens sol·licitant.
g) Totes aquelles despeses relacionades directament amb la programació professional
presentada, a excepció dels caixets.
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar
la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel context
generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es consideraran també
despeses subvencionables les anteriorment esmentades encara que l’activitat no s'hagi pogut
realitzar, totalment o parcialment. o s’hagi realitzat en un format no presencial.
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
18.Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Caixets de la programació proposada a la sol·licitud.

Àrea de Presidència
Secretaria General

b) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines. Tampoc són
subvencionables les quantitats en concepte de distribució de beneficis ni
d’indemnitzacions per acomiadaments.
c) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
d) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais
on es desenvolupi l’activitat.
e) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable.
f) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
19.Subcontractació
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte subvencionat.
20.Forma de pagament
El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia presentació dins del termini establert a tal efecte
a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
21.Termini i forma de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre el 15 de gener de 2021 i, com
a màxim, el dia 15 d’abril de 2021.
2. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els organismes autònoms
locals hauran de presentar la seva justificació a través del Portal Municipal de Tràmits
(PMT) mitjançant certificació de funcionari públic signada electrònicament pel
secretari/interventor amb el següent contingut:
a) Una relació de totes les funcions professionals programades en el darrer
quadrimestre de l’any 2020 on consti l’aforament total de la sala o espai i el nombre
total d’espectadors que han assistit (presencials i no presencials, en aquest darrer
supòsit, si es disposa de les dades).
b) Una relació de despeses que haurà d’incorporar la següent informació: relació
d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la
despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i
percentatge imputat a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que
les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari
de la subvenció.
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c) Que té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents
originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels
ingressos que financen l’actuació.
d) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100 %
del seu cost.
e) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb
la Seguretat Social.
3. Les entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens
locals, i els altres ens instrumentals hauran de presentar la seva justificació a través de
la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. mitjançant compte justificatiu simplificat
signat electrònicament pel representant legal amb el següent contingut:
a) Una relació de totes les funcions professionals programades en el darrer
quadrimestre de l’any 2020 on consti l’aforament total de la sala o espai i el nombre
total d’espectadors que han assistit (presencials i no presencials, en aquest darrer
supòsit, si es disposa de les dades).
b) Una relació classificada de les despeses amb identificació del concepte de la
despesa, del creditor i del document, de l’import de la factura, de la data d’emissió,
de la data de pagament i del percentatge imputat a la subvenció
Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació
Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor
requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades,
per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció. La
mostra seleccionada estarà conformada pels justificants de les despeses
relacionades al compte justificatiu de totes les factures imputades a la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona.
c) Una relació dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la
justificació recollida.
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22.Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic
indicada, la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim
improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.
23.Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
24.Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import,
l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de
tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
25.Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres Àrees
de la Diputació de Barcelona, altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa
activitat.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total
del projecte a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa el suport
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui.
26.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.
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27.Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en la documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
28.Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
29.Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
30.Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona.
31.Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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32.Protecció 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 les subvencions
de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter
públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent
amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al registre
i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de
publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat
amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació
vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre General, Rbla,
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que
l’identifiqui.”

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre
del qual és el següent:
“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 30 DE JULIOL DE 2020 DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
IMPULSAR LA RECUPERACIÓ DE LES PROGRAMACIONS ARTÍSTIQUES ESTABLES
MUNICIPALS DELS ESPAIS ESCÈNICS ADHERITS AL PROTOCOL DEL CIRCUIT DE LA
XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT
EL DARRER QUADRIMESTRE DE L’ANY 2020, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE
SERVEIS DE CULTURA
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120012023
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
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El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals
descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les
societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, sempre que no
estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin la següent condició:
•

Estar adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de la
Diputació de Barcelona, en la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOPB.

L’acreditació d’estar adherit al Protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals
de la Diputació de Barcelona es farà d’ofici.
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació
d’arts escèniques i musicals del darrer quadrimestre de l’any 2020.
Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a
impulsar la recuperació de les programacions artístiques professionals i estables municipals
dels espais escènics adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals
de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020.
La finalitat d’aquesta convocatòria és desplegar l’acció de suport dins del pla de xoc de la
Diputació de Barcelona per a la reactivació cultural dels municipis de la seva demarcació, per
tal que segueixin oferint una programació professional a la ciutadania, tot i les restriccions de
l’aforament en els espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en assistir a espais
tancats.
S’entén per programació professional el conjunt d’espectacles i concerts que van a càrrec de
creadors amb formació i trajectòria artística en el seu àmbit.
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar
la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel context
generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la
possibilitat de finançar activitats reprogramades i altres activitats planificades durant el darrer
quadrimestre de 2020, o activitats inicialment previstes en aquest període que no s’han pogut
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realitzar però que la seva organització ha comportat despeses directament destinades a
l’objecte de la subvenció.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l’Àrea de Cultura, i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
• Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans amb
la programació d’activitats específiques.
• Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca de fidelització del públic existent.
• Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques.
• Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el
cinema i/o les arts visuals.
• Millorar la difusió de les activitats del festival a través de l’ús d’un web específic i de les
xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present
convocatòria serà de quatre-cents mil euros (400.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/46201, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden
veure’s
afectades
les
aplicacions
pressupostàries
G/40100/33400/46701,
G/40100/33400/46800, G/40100/33400/46900 i G/40100/33400/48900 del pressupost de
l’any 2020.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils.
La convocatòria serà única.
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com els seus annexos, podran trobar-se a
lloc web de la Diputació: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
En el cas dels ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o organismes autònoms
locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de
presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica
de la Diputació de Barcelona:
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https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens local,
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).
En el cas de les entitats públiques empresarials, societats mercantils participades per l’ens
local o altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la
base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació
de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació
requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, justificació,...) d’aquesta
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran
assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit, de dilluns
a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i
condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això,
sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa
efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar activitats professionals realitzades i/o planificades per l’ens local, compreses el darrer
quadrimestre de l’any 2020 (entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020).
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre el 15 de gener de 2021 i, com a
màxim, el dia 15 d’abril de 2021.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 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
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Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana.
Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
QUATRE CENTS MIL EUROS (400.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/46201, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s
afectades
les
aplicacions
pressupostàries
G/40100/33400/46701,
G/40100/33400/46800, G/40100/33400/46900 i G/40100/33400/48900 del pressupost
de l’any 2020.
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria al Portal
Municipal de Tràmits i a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
electrònica de la Diputació.
Setè. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència
organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen
el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant
l'any 2020 (Exp. núm. 2020/8086).- 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 proposats 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 dinamització, impuls,
foment i difusió les arts escèniques, la música, el cinema i les arts visuals, i a les
estratègies de creació i formació de nous públics, mitjançant el recolzament de fires,
mostres, mercats i festivals de referència, els quals es considera que tenen un caràcter
excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, i
ofereixen un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en
un gènere o àmbit concret i tenen una direcció artística professional.
Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que
permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i supramunicipal,
dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i formació artística de tot
tipus de públic i la recerca de noves expressions artístiques.
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L’Àrea de Cultura vol donar suport al desenvolupament d’aquests projectes de difusió
artística als municipis, ajudar a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al
desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 14 de maig de
2020 (registre d’acords 205/20), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de
finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens
locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, per un import màxim
de tres-cents quaranta-cinc mil euros (345.000.- EUR).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 20 de maig de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 506059.
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 14 de juliol de 2020.
Vist l’informe emès per l’Oficina de Difusió Artística de data 6 de juliol de 2020 en què
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
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Atès la clàusula onzena que inicialment imputava la quantia màxima de les subvencions
entre
quatre
aplicacions
pressupostàries:
la
G/40103/33410/46200,
la
G/40103/33410/46901, la G/40103/33410/47902 i la G/40103/33410/48901 per imports
de 140.000.-, 40.000.-, 20.000.-, i 145.000. -EUR respectivament i vista la proposta de
l’òrgan col·legiat, s’ha fet necessari un ajustament de valor de l’autorització de despeses
de tres de les quatre aplicacions previstes.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar
a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15
de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de
referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que
tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant
l’any 2020 (número convocatòria 11823/2020) d’acord amb la proposta de l’òrgan
col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi
relacionen:
Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF
P5829901G

Entitat

Fires, mostres i
Total
mercats de referència punts

Organisme Autònom
Mercat de Música Viva de
de Fires i Mercats de
Vic 2020
Vic (OFIM)

55

Pressupost
564.900 €

Import
concedit
30.000 €
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G64329378

Fundació
Mediterrània, Fira
d'espectacles d'arrel
tradicional

23a Fira Mediterrània de
Manresa - Programació
artística

50

450.887 €

30.000 €

P0810100H

Ajuntament
d'Igualada

Mostra Igualada. Fira
d'espectacles infantils i
juvenils

40

361.385,67 €

25.000 €

Concessió a festivals de referència:
NIF
G64070592

P0807200A
G58117847
A08808461

Entitat
Fundació Sitges,
Festival Internacional
de Cinema de
Catalunya
Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals
Badalona
Comunicació, SA

B63142848

Viladecans Qualitat
SL

P0819900B

Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

P0827900B

Ajuntament de
Terrassa

B66205014
G65533556
G63436430
P0820400J
G62923032

Festivals
Sitges - Festival
Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya
19è Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà Memorial Charlie Rival
39 Festival de Jazz
Terrassa
46a edició FILMETS
Badalona Film Festival
Festival Internacional de
Teatre i Animació Al
Carrer 2020 / Espai de
Carrer 2020
Festival Altaveu 2020

Festival TNT-Terrassa
Noves Tendències - any
2020
Sun Music Bcn, SL
CanetRock20
Festival Internacional de
Associació
Fotografia Analògica
Fotogràfica Espaifoto
Revela't 2020
Rialles Espectacles
Festival El Més Petit de
Infantils i Juvenils
Tots
Ajuntament de Sant Festival Petits Camaleons
Cugat del Vallès
2020
Fundació Privada
Festival Poesia i +
Palau

Total
punts

Pressupost

Import
concedit

60

2.076.924 €

50.000 €

53

360.800 €

20.800 €

50

234.250 €

21.000 €

45

268.536,94 €

20.000 €

45

114.300 €

22.640 €

40

200.655 €

17.640 €

36

510.439 €

22.640 €

34

877.103 €

20.000 €

34

150.000 €

17.640 €

33

155.660 €

15.000 €

29

228.665 €

15.000 €

23

115. 000 €

17.640 €

345.000 €

Segon. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, segons estableix la convocatòria i les
bases especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
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“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats
Les sol·licituds presentades han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases específiques.
La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 60 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 25 punts per a les
fires, mostres i mercats de referència, i una puntuació igual o superior a 20 punts en el cas de
festivals de referència, les quals han estat considerades estimades per valoració més alta i
suficiència de recursos, tal i com estableix la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques.
1. Criteris per valorar les fires, mostres i mercats de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a
25 punts), s’ha valorat:
-

Entre 30 i 40 propostes: 5 punts
Entre 41 i 60 propostes: 10 punts
Entre 61 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts

b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 punts)
s’ha valorat el número d’assistents de l’edició de l’any 2020, i si no es disposaven a
l’hora de presentar la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior:
-

Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts
Entre 8.000 i 15.000 assistents: 10 punts
Entre 15.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts

c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 10 punts) s’ha valorat el
número d’edicions de l’esdeveniment:
- Entre 15 i 30 edicions: 5 punts
- Més de 30 edicions: 10 punts
2. Criteris per valorar els festivals de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 25 punts) s’ha
valorat:
-

Entre 10 i 15 propostes: 5 punts
Entre 16 i 30 propostes: 10 punts
Entre 31 i 50 propostes: 15 punts
Entre 51 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts
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En el cas de cinema i curtmetratges s’han computat les sessions que poden agrupar
diferents projeccions.
b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 25 punts) s’ha valorat el
número d’assistents de l’edició de l’any 2020, i si no es disposaven a l’hora de presentar
la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior:
-

Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts
Entre 1.000 i 4.000 assistents: 5 punts
Entre 4.001 i 9.000 assistents: 10 punts
Entre 9.001 i 20.000 assistents: 15 punts
Entre 20.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts

c) Trajectòria del festival de referència (fins a 10 punts), s’ha valorat el número d’edicions
de l’esdeveniment:
-

5 edicions: 2 punts
Entre 6 i 10 edicions: 4 punts
Entre 11 i 15 edicions: 6 punts
Entre 16 i 20 edicions: 8 punts
Més de 20 edicions: 10 punts

Tal i com s’indica en aquest mateix criteri, atesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, les fires, mostres, mercats i/o festivals de referència que no s'hagin pogut realitzar, s’hagin
realitzat parcialment, o s’hagin realitzat en un format no presencial, s’han avaluat d’acord amb
els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada en aquest punt i en
referència a l’edició immediatament anterior a la de l’any 2020.
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
Puntuació de les fires, mostres i mercats de referència:

NIF

Entitat

Organisme Autònom
P5829901G de Fires iI Mercats de
Vic (OFIM)
Fundació
Mediterrània, Fira
G64329378
d'espectacles d'arrel
tradicional

Fires, mostres i mercats
de referència

Criteris valoració Total
punts
a
b
c

Mercat de Música Viva de
Vic 2020

20

25

10

55

23a Fira Mediterrània de
Manresa - Programació
artística

20

25

5

50

10

20

10

40

Mostra Igualada. Fira
P0810100H Ajuntament d'Igualada d'espectacles infantils i
juvenils
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Puntuació dels festivals de referència:
NIF

Entitat

Fundació Sitges,
Festival Internacional
G64070592
de Cinema de
Catalunya
P0807200A
G58117847
A08808461

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals
Badalona
Comunicació, SA

B63142848

Viladecans Qualitat
SL

P0819900B

Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

P0827900B

Ajuntament de
Terrassa

B66205014

Sun Music Bcn, SL

G65533556

Associació
Fotogràfica Espaifoto

Rialles Espectacles
Infantils i Juvenils
Ajuntament de Sant
P0820400J
Cugat del Vallès
Fundació Privada
G62923032
Palau
G63436430

Festival
Sitges - Festival
Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya
19è Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà Memorial Charlie Rival
39 Festival de Jazz
Terrassa
46a edició FILMETS
Badalona Film Festival
Festival Internacional de
Teatre i Animació Al Carrer
2020 / Espai de Carrer
2020
Festival Altaveu 2020
Festival TNT-Terrassa
Noves Tendències - any
2020
CanetRock20
Festival Internacional de
Fotografia Analògica
Revela't 2020
Festival El Més Petit de
Tots
Festival Petits Camaleons
2020
Festival Poesia i +

Criteris valoració Total
punts
a
b
c
25

25

10

60

25

20

8

53

15

25

10

50

20

15

10

45

15

20

10

45

15

15

10

40

15

15

6

36

10

20

4

34

15

15

4

34

10

15

8

33

15

10

4

29

10

5

8

23

Procediment aplicat per atorgar el suport a les fires, mostres, mercats i festivals
artístics de referència segons estableix la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import es
determina de la següent manera:
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es
determina en relació amb els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de
la següent manera:
Pressupost previst de l’esdeveniment
Entre 300.000 i 1.000.000 €
Entre 1.000.001 i 2.000.000 €
Més de 2.000.000 €

de 25 a 44 punts
25.000 €
30.000 €
35.000 €

de 45 a 60 punts
30.000 €
40.000 €
50.000 €
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2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determina en relació amb
els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera:
Pressupost previst de l’esdeveniment
Entre 100.000 i 500.000 €
Entre 500.001 i 1.000.000 €
Entre 1.000.001 i 2.000.000 €
Més de 2.000.000 €

de 20 a 44 punts
15.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000 €

de 45 a 60 punts
20.000 €
30.000 €
40.000 €
50.000 €

Un cop atorgats els imports als projectes, segons els barems establerts en les taules, ha restat
import pendent per assignar, el qual s’ha distribuït en parts iguals entre les sol·licituds
estimades, tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques. L’import
i percentatge de les subvencions que es proposa atorgar no excedeix, en qualsevol cas, del
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat, ni de l’import sol·licitat pel beneficiari.”

Tercer. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta
de Govern núm. 205 de data 14/05/2020, que va aprovar la convocatòria i les bases
específiques de les subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del
sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2020, en base a la redistribució de les quanties inicialment
previstes i sense superar el total màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla:
Disminuir la quantia de vuit mil nou-cents vint euros (8.920.- EUR) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200, mitjançant l’operació comptable
2002900348).
Incrementar la quantia de sis mil dos-cents vuitanta euros (6.280.- EUR) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901, mitjançant l’operació comptable
2002900349).
Incrementar la quantia de dos mil sis-cents quaranta euros (2.640.- EUR) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46901, mitjançant l’operació comptable
2002900350).
Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
tres-cents quaranta cinc mil euros (345.000.- EUR), dels quals cent trenta-un mil vuitanta
euros (131.080.- EUR) corresponen a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200,
quaranta dos mil sis-cents quaranta euros (42.640- EUR) corresponen a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/46901, vint mil euros (20.000.- EUR) corresponen a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902, i cent-cinquanta-un mil dos-cents
vuitanta euros (151.280 €.- EUR) corresponen a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/48901 del pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el següent detall:
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Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF
P5829901G
G64329378
P0810100H

Entitat
Organisme Autònom de Fires i
Mercats de Vic (OFIM)
Fundació Mediterrània, Fira
d'espectacles d'arrel tradicional
Ajuntament d'Igualada

Fires, mostres i mercats de
referència
Mercat de Música Viva de Vic 2020
23a Fira Mediterrània de Manresa Programació artística
Mostra Igualada. Fira d'espectacles
infantils i juvenils

Import
concedit
30.000 €
30.000 €
25.000 €

85.000 €

Concessió a festivals de referència:
NIF

Entitat

Festivals

Import
concedit

G64070592

Fundació Sitges, Festival
Internacional de Cinema de
Catalunya

Sitges - Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya

50.000 €

P0807200A

Ajuntament de Cornellà de
Llobregat

19è
Festival
Internacional
de
Pallassos de Cornellà - Memorial
Charlie Rival

20.800 €

G58117847

Amics de les Arts i Joventuts
Musicals

39 Festival de Jazz Terrassa

21.000 €

A08808461

Badalona Comunicació, SA

B63142848

Viladecans Qualitat SL

P0819900B

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

P0827900B

Ajuntament de Terrassa

B66205014

Sun Music Bcn, SL
Associació Fotogràfica
Espaifoto
Rialles Espectacles Infantils i
Juvenils
Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Fundació Privada Palau

G65533556
G63436430
P0820400J
G62923032

46a edició FILMETS Badalona Film
Festival
Festival Internacional de Teatre i
Animació Al Carrer 2020 / Espai de
Carrer 2020
Festival Altaveu 2020
Festival
TNT-Terrassa
Noves
Tendències - any 2020
CanetRock20
Festival Internacional de Fotografia
Analògica Revela't 2020

20.000 €
22.640 €
17.640 €
22.640 €
20.000 €
17.640 €

Festival El Més Petit de Tots

15.000 €

Festival Petits Camaleons 2020

15.000 €

Festival Poesia i +

17.640 €

260.000 €

Cinquè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats
serà, com a màxim, el 31 de març de 2021, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria
aprovada.
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
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Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar les
programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els
municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa
Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020 (Exp. núm. 2019/14217).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
3. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
4. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució s'estengués
més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova distribució
pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les bases.
5. Les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis
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de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre,
per al curs escolar 2019-2020, que va ser aprovada per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona núm. 426 de data 26 de setembre de 2019, fixaven els
terminis d’execució i justificació de la següent forma:
- Article 4: Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de
destinar a finançar activitats desenvolupades durant el curs escolar 2019-2020
(del 2 de setembre de 2019 al 26 de juny de 2020).
- Article 21: Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre l’1 de gener
de 2020 i, com a màxim, el dia 1 d’octubre de 2020.
6. L’aprovació de les concessions d’aquesta convocatòria va ser resolta mitjançant
acord de junta nº 692 del 19 de desembre de 2019.
7. En el cas d’aquesta convocatòria la represa del còmput no és pertinent degut a que
l'objecte de la convocatòria és donar suport a les programacions d’arts escèniques i
musicals professionals en horari escolar, per al curs 2019-2020, el qual ha finalitzat
el 19 de juny de 2020. A més tampoc és pertinent la represa del còmput en el cas de
la justificació donat que endarreriria l’abonament de la concessió i per tant
perjudicaria als beneficiaris.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els terminis de la convocatòria amb codi 201920195120011223
destinada a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020, que s’indiquen en aquest
acord, per restablir els inicials fixats als articles 4 i 21 de les seves bases.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa.
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Tercer. NOTIFICAR els presents acords a tots els beneficiaris de concessions d’aquesta
convocatòria.”
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar projectes i
activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat) (Exp. núm. 2020/1223).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
3. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
4. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució s'estengués
més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova distribució
pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les bases.
5. Les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar
projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
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de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de
Barcelona (excloent Barcelona ciutat), que va ser aprovada per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona núm. 69 de data 13 de febrer de 2020, fixaven
els terminis d’execució i justificació de la següent forma:
- Article 4: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria,
s’hauran de destinar a finançar les activitats de les orquestres simfòniques, de
cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable desenvolupades entre
l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020.
- Article 21: El període de justificació de les subvencions atorgades serà entre el
dia 15 de setembre de 2020 i, com a màxim, el dia 16 de novembre de 2020.
6. L’aprovació de les concessions d’aquesta convocatòria va ser resolta mitjançant
acord de junta nº 206 del 14 de maig de 2020.
7. En el cas d’aquesta convocatòria la represa del còmput no és pertinent donat que
l'objecte de la convocatòria és fa coincidir amb la temporada artística 2019-2020, que
finalitza el 31 d’agost del 2020. La temporada 2020-21, que comença l’1 de setembre
de 2020, ja comptarà amb la respectiva convocatòria que anualment ofereix l’Oficina
de Difusió Artística i per tant la represa del còmput faria que es solapessin ambdós
terminis d’execució. A més, tampoc és pertinent la represa del còmput en el cas de
la justificació donat que endarreriria l’abonament de la concessió i per tant
perjudicaria als beneficiaris. No obstant, atès que a l’article 24 de les bases d’aquesta
convocatòria es possibiliten les modificacions puntuals dels terminis per intentar
solucionar els supòsits d’incapacitat sobrevinguda d’execució, es considera oportú,
de manera excepcional, modificar aquests terminis d’execució d’aquesta
convocatòria resultants de la represa del còmput, juntament amb els de justificació
que hi estan connectats, per tal de restablir els terminis inicials.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els terminis de la convocatòria amb codi 202020205120011603
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destinada a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o
cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la
província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat), que s’indiquen en aquest acord, per
restablir els inicials fixats als articles 4 i 21 de les seves bases.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a tots els beneficiaris de concessions d’aquesta
convocatòria.”
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar cicles i festivals
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm. 2020/3910).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen,
que és del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
3. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
4. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el

Àrea de Presidència
Secretaria General

mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució s'estengués
més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova distribució
pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les bases.
5. Les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins
la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020, que va ser aprovada
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 128 de data 12
de març de 2020, fixaven els terminis d’execució i justificació de la següent forma:
- Article 4: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria,
s’hauran de destinar a finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
- Article 21: Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en
les dates següents:
o Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol
de 2020, el període de justificació serà entre el 14 de setembre del 2020 i, com
a màxim, el 12 de novembre del 2020.
o Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de
desembre de 2020, el període de justificació serà entre el 18 de gener del 2021
i, com a màxim, el 18 de març de 2021.
6. En el cas d’aquesta convocatòria la represa del còmput ha comportat que el termini
d’execució que finalitzava inicialment el 2020 s’estengui al 2021, la qual cosa
obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del futur pressupost 2021 a finançar
la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat. No obstant,
atès que a l’article 24 de les bases d’aquesta convocatòria es possibiliten les
modificacions puntuals dels terminis per intentar solucionar els supòsits d’incapacitat
sobrevinguda d’execució, es considera oportú, de manera excepcional, modificar
aquests terminis d’execució d’aquesta convocatòria resultants de la represa del
còmput, juntament amb els de justificació que hi estan connectats, per tal de restablir
els terminis inicials.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
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la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els terminis de la convocatòria amb codi 202020205120011733
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector
cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020,
que s’indiquen en aquest acord, per restablir els inicials fixats als articles 4 i 21 de les
seves bases.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa.
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar fires, mostres,
mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm.
2020/8086).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat
de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
3. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
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declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
4. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució s'estengués
més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova distribució
pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les bases.
5. Les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades finançar fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics
o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, que va ser aprovada per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 205 de data 14 de
maig de 2020, fixaven els terminis d’execució i justificació de la següent forma:
- Article 4: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria,
s’hauran de destinar a finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de
referència desenvolupats i/o planificats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2020.
- Article 21: Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en
les dates següents:
- Quan el projecte subvencionat es celebri o s’hagués previst celebrar entre l’1
de gener i el 30 de juny de 2020, el període de justificació serà, com a màxim,
el 15 d’octubre del 2020.
- Quan el projecte subvencionat es celebri o s’hagués previst celebrar entre l’1
de juliol i el 31 de desembre de 2020, el període de justificació serà, com a
màxim, el 31 de març del 2021.
6. En el cas d’aquesta convocatòria la represa del còmput ha comportat que el termini
d’execució que finalitzava inicialment el 2020 s’estengui al 2021, la qual cosa
obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del futur pressupost 2021 a finançar
la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat. No obstant,
atès que a l’article 24 de les bases d’aquesta convocatòria es possibiliten les
modificacions puntuals dels terminis per intentar solucionar els supòsits d’incapacitat
sobrevinguda d’execució, es considera oportú, de manera excepcional, modificar
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aquests terminis d’execució d’aquesta convocatòria resultants de la represa del
còmput, juntament amb els de justificació que hi estan connectats, per tal de restablir
els terminis inicials.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els terminis de la convocatòria amb codi 202020205120011823
destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats
per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit
d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, que
s’indiquen en aquest acord, per restablir els inicials fixats als articles 4 i 21 de les seves
bases.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa.
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar activitats de
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l'any 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de
lucre (Exp. núm. 2020/1279).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
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posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
3. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
4. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució s'estengués
més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova distribució
pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les bases.
5. Les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar activitats
de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de
lucre, que va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona núm. 70 de data 13 de febrer de 2020, fixaven els terminis d’execució i
justificació de la següent forma:
- Article 3: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran
de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1
de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
- Article 20: Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com es descriu a
continuació: Quan l’execució del projecte o activitat subvencionada sigui fins el 31
de juliol de 2020 (inclòs), el període de justificació serà entre l’1 de setembre del
2020 i, com a màxim, el 30 d’octubre del 2020. Per a les activitats executades des
de l’1 d’agost al 31 de desembre del 2020, el període de justificació serà entre l’1
de gener del 2021 i, com a màxim, el 28 de febrer del 2021.
6. En el cas d’aquesta convocatòria la represa del còmput ha comportat que el termini
d’execució que finalitzava inicialment el 2020 s’estengui al 2021, la qual cosa
obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del futur pressupost 2021 a finançar
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la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat. No obstant,
atès que a l’article 23 de les bases d’aquesta convocatòria es possibiliten les
modificacions puntuals dels terminis per intentar solucionar els supòsits d’incapacitat
sobrevinguda d’execució, es considera oportú, de manera excepcional, modificar
aquests terminis d’execució d’aquesta convocatòria resultants de la represa del
còmput, juntament amb els de justificació que hi estan connectats, per tal de restablir
els terminis inicials.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els terminis de la convocatòria amb codi 202020205120011623
destinada a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats
culturals sense finalitat de lucre, que s’indiquen en aquest acord, per restablir els inicials
fixats als articles 3 i 20 de les seves bases.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa.
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar les actuacions
a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020
per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la
cultura popular i tradicional (Exp. núm. 2020/5222).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-
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19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
3. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
4. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució s'estengués
més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova distribució
pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les bases.
5. Les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les
actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la
cultura popular i tradicional, que va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona núm. 207 de data 14 de maig de 2020, fixaven els terminis
d’execució i justificació de la següent forma:
• Article 3: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria
s’hauran de destinar a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen
entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional durant el
període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
• Article 20: Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la
següent forma:
• Hi haurà un període voluntari de justificació entre l’1 de setembre i el 30
d’octubre de 2020.
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• Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho
entre el 2 de gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2021.
6. En el cas d’aquesta convocatòria la represa del còmput ha comportat que el termini
d’execució que finalitzava inicialment el 2020 s’estengui al 2021, la qual cosa
obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del futur pressupost 2021 a finançar
la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat. No obstant,
atès que a l’article 23 de les bases d’aquesta convocatòria es possibiliten les
modificacions puntuals dels terminis per intentar solucionar els supòsits d’incapacitat
sobrevinguda d’execució, es considera oportú, de manera excepcional, modificar
aquests terminis d’execució d’aquesta convocatòria resultants de la represa del
còmput, juntament amb els de justificació que hi estan connectats, per tal de restablir
els terminis inicials.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els terminis de la convocatòria amb codi 202020205120011743
destinada a finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, que s’indiquen en aquest acord, per
restablir els inicials fixats als articles 3 i 20 de les seves bases.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa.
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a donar suport a activitats
impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels
diferents sectors culturals i/o del seus professionals l'any 2020 (Exp. núm.
2020/8553).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat
de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020,
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
3. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació
de terminis.
4. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució s'estengués
més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova distribució
pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les bases.
5. Les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a
activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives
dels diferents sectors culturals i/o del seus professionals l’any 2020, que va ser
aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 222 de
data 28 de maig de 2020, fixaven els terminis d’execució i justificació de la següent
forma:
• Article 4: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria
s’hauran de destinar a finançar activitats realitzades i/o planificades per l’entitat,
dins de la demarcació de Barcelona, compreses durant el període de l’1 de gener
de 2020 al 31 de desembre de 2020.
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• Article 22: Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la
següent forma:
• Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre al 30 de
novembre de 2020.
• Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho
entre el 2 de gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2021.
6. En el cas d’aquesta convocatòria la represa del còmput ha comportat que el termini
d’execució que finalitzava inicialment el 2020 s’estengui al 2021, la qual cosa
obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del futur pressupost 2021 a finançar
la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat. No obstant,
atès que a l’article 25 de les bases d’aquesta convocatòria es possibiliten les
modificacions puntuals dels terminis per intentar solucionar els supòsits d’incapacitat
sobrevinguda d’execució, es considera oportú, de manera excepcional, modificar
aquests terminis d’execució d’aquesta convocatòria resultants de la represa del
còmput, juntament amb els de justificació que hi estan connectats, per tal de restablir
els terminis inicials.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els terminis de la convocatòria amb 202020205120011843
destinada a donar suport a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per
les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o del seus professionals
l’any 2020, que s’indiquen en aquest acord, per restablir els inicials fixats als articles 4 i
22 de les seves bases.
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu
Electrònica corporativa.
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
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71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació "Projectes de planificació digital per a la xarxa
de museus locals" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp.
núm. 2020/10191).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons Projectes
de planificació digital per a la xarxa de museus locals, per mitjà del qual es dona
suport a les activitats d’ordenació de continguts digitals de les col·leccions
museístiques i de difusió de continguts didàctics digitals per tal que puguin ser
utilitzats per la comunitat escolar o altres públics. Els seus destinataris són els
ajuntaments i els consells comarcals amb museus de titularitat pública adherits a la
Xarxa de Museus Locals, amb conveni vigent i que estiguin obert al públic.
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6. En l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 25 de juny de 2020,
que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de
la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:
a) Per tal d’adequar el repartiment del fons a les necessitats dels municipis de la
província que tinguin les condicions per poder accedir es fa necessari establir un
criteri de repartiment lineal entre tots els ens locals que tenen museus de titularitat
pública, estiguin adherits a la Xarxa de Museus Locals amb conveni vigent i
estiguin oberts al públic.
b) Es calcula una aportació per ens local dividint el fons total disponible entre el
nombre total d’ens locals que tenen museus de titularitat pública que estiguin
adherits a la Xarxa de Museus Locals amb conveni vigent i estiguin oberts al públic
i repartint el crèdit disponible en funció d’aquest nombre d’habitants.
Fons total disponible:
Nombre total d’ens locals amb museu de titularitat pública
Valor per ens locals

300.040 €
52 ens
5.770 €

7. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de tres-cents mil
quaranta euros (300.040.- EUR), sent la mateixa quantia que finalment es proposa
concedir.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Projectes de planificació digital per a la xarxa de museus locals” del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
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20/Y/292919
20/Y/292918
20/Y/292917
20/Y/292916
20/Y/292915
20/Y/292914
20/Y/292913
20/Y/292912
20/Y/292911
20/Y/292910
20/Y/292909
20/Y/292908
20/Y/292907
20/Y/292906
20/Y/292905
20/Y/292904
20/Y/292903
20/Y/292902
20/Y/292901
20/Y/292900
20/Y/292899
20/Y/292898
20/Y/292897
20/Y/292896
20/Y/292895
20/Y/292894
20/Y/292893
20/Y/292892
20/Y/292891
20/Y/292890
20/Y/292889
20/Y/292888
20/Y/292887
20/Y/292886
20/Y/292885
20/Y/292884
20/Y/292883

Import
formalitzat
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €

Operació
comptable
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604

P0819600H

20/Y/292882

5.770 €

2003002604

38

P0819900B
P0820400J
P0821600D

20/Y/292881
20/Y/292880
20/Y/292879

5.770 €
5.770 €
5.770 €

2003002604
2003002604
2003002604

39
40
41

P0824500C

20/Y/292878

5.770 €

2003002604

42

P0827900B
P0828300D
P0828500I
P0829900J
P0830200B
P0830600C

20/Y/292877
20/Y/292876
20/Y/292875
20/Y/292874
20/Y/292873
20/Y/292872

5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €

2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604
2003002604

43
44
45
46
47
48

Ens beneficiari

NIF

Codi XGL

Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

P0800600I
P0800900C
P0801500J
P0802200F
P0803300C
P0803500H
P0803900J
P0804300B
P0804500G
P0805300A
P0826800E
P0826600I
P0807200A
P0807600B
P0808200J
P0808800G
P0809500B
P0810100H
P0810000J
P0811100G
P0811200E
P0811300C
P0811700D
P0812000H
P0813700B
P0812200D
P0812300B
P0812400J
P0813400I
P0816800G
P0823000E
P0817100A
P0817900D
P0818200H
P0818300F
P0818600I
P0819300E

Posició
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Ens beneficiari
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del Garraf
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar

NIF

Codi XGL

P0830800I
P5800020I
P0821300A
P0821700B

20/Y/292871
20/Y/292870
20/Y/292869
20/Y/292868
TOTAL

Import
formalitzat
5.770 €
5.770 €
5.770 €
5.770 €
300.040 €

Operació
comptable
2003002604
2003002604
2003002604

Posició
49
50
51

Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS-CENTS NORANTAQUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS (294.270,00 EUR), a càrrec de la
següent aplicació del pressupost de l’any 2020:
Aplicació pressupostària
G/40100/33400/46280

Crèdit disposat
294.270,00 EUR

Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de
9 de juliol de 2020, d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, perquè el
crèdit torni a estar com a disponible i, si s’escau, poder autoritzar i disposar la despesa
amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari:
Aplicació
pressupostària

G/40100/33400/46280

Import
autoritzat
(EUR)
300.040,00

Import
concedit
(EUR)
294.270,00

Import
reducció
(EUR)
5.770,00

Núm. op. "A"

Núm.
"A/"

op.

2002000281/1

2002900360

Quart. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa total de CINC MIL SETCENTS SETANTA EUROS (5.770 €) a càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2020
que s’indiquen en aquest acord, tot condicionant-ho a la regularització comptable
aprovada a l’acord anterior:
Aplicació pressupostaria
G/40100/33400/46580

Import
5.770,00 EUR

Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes,
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució.
2. Execució i justificació
2.1. Execució anual: entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
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Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el
2 de gener i el 30 d’abril de 2021.
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 2 i 4 del pressupost de
despeses dels ens destinataris. No s’admet despesa de capítol 1. No s’admetrà
despesa de manteniment i funcionament ordinari del museu.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
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2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir
a la revocació de l’ajut.
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus
per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
3. Pagament
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
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4. Renúncia
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5.

Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar
la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des
de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits presentin la justificació
pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim
de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.

Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Setè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació Finançament d’activitats educatives,
esportives i juvenils, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp.
núm. 2020/9938).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
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2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons
Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils, per mitjà del qual es pretén
assegurar la continuïtat dels serveis municipals d’educació, esports i joventut, fent
esment especial a facilitar l’accés als col·lectius més vulnerables. Aquests, a causa
de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i els seus efectes socials,
poden estar patint una major situació de desavantatge i desvinculació de l'activitat
educativa, esportiva i de joventut. Per tant, es dona suport econòmic a polítiques
actives de compensació i reequilibri educatiu, esportiu i juvenil, per:
• Reforçar la capacitat de prestació de serveis públics dels ens locals, fent viable
l’activitat continuada i de qualitat en aprenentatge, pràctica esportiva i de lleure de
la població, durant el transcurs del desconfinament, en el temps d’estiu, en la
gestió de nous riscos sanitaris i en el retorn a la nova normalitat.
• Atendre els desequilibris financers dels municipis i, a través d’ells, contribuir al
sosteniment de les activitats d’interès públic i social que duen a terme les entitats
educatives, esportives i del lleure.
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• Potenciar polítiques d’acompanyament a la població més vulnerable que, amb
caire compensatori, mitiguin les mancances i els dèficits generats pel confinament
en primer lloc i per la crisi econòmica i social que se’n deriva.
Els seus destinataris són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.
6. En l’informe emès per aquest centre gestor, de data 13 de juliol de 2020 i que
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:
Aquest fons preveu una aportació inicial mínima de 1.000 EUR per ens destinatari
pel que es reserven 314.000 EUR de la quantia total. De forma complementària, es
distribueix la quantia restant, 5.686.000E EUR, de la següent manera:
1) El 70 %, 3.980.200EUR, distribuït per criteri poblacional, en funció de la població
de l’ens destinatari, d’acord amb el següent procediment de càlcul:
a. Càlcul del coeficient poblacional:
El coeficient poblacional de cada ens es calcula a partir d’una fórmula
progressiva basada en la població de l’ens:
("#$%&'(ó +,-('(.( − 0í-(+ ℎ&$ 34&+) ∗ (0í-(+ .,-3,&'(ó 34&+ − 0à8(+ .,-3,&'(ó 34&+)
0à8(+ ℎ&$ 34&+ − 0í-(+ ℎ&$ 34&+
+ 0à8(+ .,-3,&'(ó 34&+

Per a l’aplicació de la fórmula prèviament es defineixen uns trams poblacionals.
La finalitat de l’establiment d’aquests trams, és que els ens locals més petits
rebin més puntuació proporcionalment per habitant que els ens locals grans.
A cada tram se li assigna un rang de coeficient segons la taula:
Interval de població
Fins a 5.000 habitants
5.001 – 20.000
20.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 – 300.000

1

Coeficient
poblacional1
De 2,25 a 2
De 2 a 1,75
De 1,75 a 1,5
De 1,5 a 1,4
De 1,4 a 1,2

Els coeficients poblacionals són continus però en aquestes taules es mostren arrodonits a dos
decimals, el que explica que tinguin el mateix valor en els límits dels intervals de població
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b. Càlcul dels punts per població:
Una vegada obtingut el coeficient individual de l’ens, es multiplica per la seva
població. Així s’obté una puntuació que servirà de base de càlcul de l’assignació
pel criteri poblacional.
:#;<('(;-3 .#$%&'(#-&% ∗ "#$%&'(ó

c. Càlcul de l’assignació pel criteri poblacional:
L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva puntuació.
Es divideix la puntuació de cada ens entre la suma del total de puntuacions i es
multiplica per la quantitat total a repartir per aquest criteri (3.980.200 EUR),
obtenint així l’import assignat.
",-3,&'(ó '4(3;4( .#$%&'(#-&%
∗ ?+.#43 & 4;.&43(4
∑ ",-3,&'(#-> '4(3;4( .#$%&'(#-&%

2) El 30 %, 1.705.800 EUR, distribuït per criteri de vulnerabilitat, per cada 1 % de
seccions censals amb més del 25 % de la població amb ingressos per sota dels
10.000EUR, d’acord amb el següent procediment de càlcul:
a. Indicador de vulnerabilitat:
L’indicador de vulnerabilitat emprat és el percentatge de seccions censals amb
més del 25 % de la seva població per sota dels 10.000 EUR d’ingressos per
unitat de consum. L’indicador s’ha elaborat a partir de les darreres dades de
l’Atles de distribució de renda de les llars de l’Institut Nacional d’Estadística.
Aquest indicador ens permet detectar l’existència de territoris amb risc de
vulnerabilitat i, per tant, on es pugui produir segregació.
b. Càlcul dels punts per criteri de vulnerabilitat:
Amb l’objectiu de ponderar l’assignació segons la grandària poblacional de
l’ens, es l’indicador de vulnerabilitat (percentatge de seccions censals amb més
del 25 % de la població amb ingressos per sota dels 10.000 EUR) de cada ens
per la seva població, obtenint així la puntuació per criteri de vulnerabilitat.
?-@('&@#4 A,%-;4&$(%(3&3 ∗ "#$%&'(ó

c. Càlcul de l’assignació pel criteri de vulnerabilitat:
L’assignació de cada ens és directament proporcional a la seva puntuació. Per
obtenir-la, es divideix la puntuació de cada ens entre la suma del total de
puntuacions i es multiplica per la quantitat total a repartir per aquest criteri
(1.705.800 EUR), obtenint així l’import assignat.
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",-3,&'(ó '4(3;4( A,%-;4&$(%(3&3
∗ ?+.#43 & 4;.&43(4
∑ ",-3,&'(#-> '4(3;4( A,%-;4&$(%(3&3

7. La quantia total amb què es dota el fons és de sis milions d’euros (6.000.000,00 €).
8. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018,
de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen pagaments
avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
ha donat la conformitat a la proposta.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils, de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2020:
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Ens destinatari
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull
Ajuntament de Les Cabanyes

NIF

Codi XGL

P0800100J
P0800200H
P0801400C
P0800300F
P0800400D
P0800500A
P0800600I
P0800700G
P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801500J
P0831200A
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802500I
P0802600G
P0802700E

20/Y/292211
20/Y/292210
20/Y/292209
20/Y/292208
20/Y/292207
20/Y/292206
20/Y/292205
20/Y/292204
20/Y/292203
20/Y/292202
20/Y/292201
20/Y/292200
20/Y/292199
20/Y/292198
20/Y/292197
20/Y/292196
20/Y/292195
20/Y/292194
20/Y/292193
20/Y/292192
20/Y/292191
20/Y/292190
20/Y/292189
20/Y/292188
20/Y/292187
20/Y/292186
20/Y/292185
20/Y/292184

Import concedit
15.645,65 €
1.402,64 €
4.327,27 €
12.768,08 €
1.372,07 €
11.278,45 €
21.817,68 €
11.804,46 €
1.303,86 €
18.144,80 €
8.085,29 €
3.977,22 €
4.039,27 €
3.302,97 €
325.187,14 €
29.291,64 €
3.865,40 €
5.919,92 €
5.132,92 €
34.957,11 €
9.722,57 €
1.089,92 €
29.996,80 €
11.983,98 €
1.619,96 €
3.753,10 €
1.367,90 €
2.327,36 €

Núm. Op
2003002544
Posició
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Calonge de Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castellar de n'Hug
Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels

NIF

Codi XGL

P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803600F
P0803800B
P0803900J
P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805600D
P0805100E
P0804900I
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805400I
P0805500F

20/Y/292183
20/Y/292182
20/Y/292181
20/Y/292180
20/Y/292179
20/Y/292178
20/Y/292177
20/Y/292176
20/Y/292175
20/Y/292174
20/Y/292173
20/Y/292172
20/Y/292171
20/Y/292170
20/Y/292169
20/Y/292168
20/Y/292167
20/Y/292166
20/Y/292165
20/Y/292164
20/Y/292163
20/Y/292162
20/Y/292161
20/Y/292160
20/Y/292159
20/Y/292158
20/Y/292157
20/Y/292156
20/Y/292155
20/Y/292154

Import concedit
2.921,81 €
6.900,27 €
10.115,17 €
8.465,04 €
2.335,44 €
20.658,53 €
9.779,75 €
42.780,96 €
4.308,50 €
3.867,95 €
1.263,43 €
1.735,59 €
20.686,41 €
36.728,08 €
5.082,06 €
6.863,46 €
7.604,03 €
1.131,99 €
21.404,15 €
6.851,17 €
2.058,11 €
3.181,73 €
1.095,54 €
1.222,93 €
1.236,90 €
26.942,43 €
5.715,72 €
15.542,34 €
2.040,44 €
87.638,47 €

Núm. Op
2003002544
Posició
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Àrea de Presidència
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la Marca
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament d'Espunyola
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Folgueroles

P0805700B
P0805900H
P0805800J
P0806000F
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0806600C
P0826800E
P0826600I
P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E
P0807100C
P0807200A
P0807300I
P0807400G
P0807500D
P0807600B
P0807700J
P0825400E
P0807800H
P0813300A
P0807900F
P0808100B
P0808000D
P0808200J

20/Y/292153
20/Y/292152
20/Y/292151
20/Y/292150
20/Y/292149
20/Y/292148
20/Y/292147
20/Y/292146
20/Y/292145
20/Y/292144
20/Y/292143
20/Y/292142
20/Y/292141
20/Y/292140
20/Y/292139
20/Y/292138
20/Y/292137
20/Y/292136
20/Y/292135
20/Y/292134
20/Y/292133
20/Y/292132
20/Y/292131
20/Y/292130
20/Y/292129
20/Y/292128
20/Y/292127
20/Y/292126
20/Y/292125
20/Y/292124

Import concedit
4.060,76 €
1.211,76 €
1.607,54 €
3.768,44 €
2.904,66 €
1.859,00 €
4.275,94 €
3.086,19 €
3.539,95 €
10.074,99 €
2.570,11 €
60.239,04 €
11.941,65 €
6.660,35 €
1.477,56 €
1.433,19 €
20.217,99 €
129.350,56 €
23.520,82 €
7.827,85 €
25.090,42 €
56.093,53 €
1.355,38 €
3.920,10 €
1.566,12 €
2.528,68 €
1.059,04 €
2.975,84 €
1.654,42 €
4.029,15 €

Núm. Op
2003002544
Posició
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de La Granada
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de La Llacuna
Ajuntament de La Llagosta
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Manlleu

P0808300H
P0808400F
P0808500C

20/Y/292123
20/Y/292122

P0808900E
P0808600A
P0808700I
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809300G
P0809400E
P0809500B
P0809600J
P0809800F
P0809900D
P0810000J
P0816100B
P0810100H
P0810200F
P0810300D
P0810400B
P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0810900A
P0811000I
P0811100G

20/Y/292120
20/Y/292119
20/Y/292118
20/Y/292117
20/Y/292116
20/Y/292115
20/Y/292114
20/Y/292113
20/Y/292112
20/Y/292111
20/Y/292110
20/Y/292109
20/Y/292108
20/Y/292107
20/Y/292106
20/Y/292105
20/Y/292104
20/Y/292103
20/Y/292102
20/Y/292101
20/Y/292100
20/Y/292099
20/Y/292098
20/Y/292097
20/Y/292096
20/Y/292095

20/Y/292121

Import concedit
2.978,47 €
2.812,13 €
31.168,60 €
1.245,28 €
1.241,09 €
19.672,86 €
53.830,97 €
10.222,97 €
7.062,30 €
1.035,16 €
3.889,58 €
1.096,94 €
89.013,36 €
3.040,26 €
2.251,85 €
4.547,62 €
444.680,32 €
4.906,87 €
63.137,23 €
2.153,11 €
3.619,06 €
28.878,53 €
18.450,45 €
9.077,23 €
15.618,90 €
1.381,80 €
28.339,36 €
1.381,80 €
40.224,89 €

Núm. Op
2003002544
Posició
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Àrea de Presidència
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Ens destinatari
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Les Masies de Roda
Ajuntament de Les Masies de Voltregà
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de La Nou de Berguedà

NIF

Codi XGL

P0811200E
P0824200J
P0811300C
P0811400A
P0811500H
P0811600F
P0811700D
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D
P0812300B
P0812700C
P0812600E
P0812400J
P0812900I
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813200C
P0813400I
P0813500F
P0813600D
P0812800A
P0813800J
P0813900H
P0814000F
P0814100D

20/Y/292094
20/Y/292093
20/Y/292092
20/Y/292091
20/Y/292090
20/Y/292089
20/Y/292088
20/Y/292087
20/Y/292086
20/Y/292085
20/Y/292084
20/Y/292083
20/Y/292082
20/Y/292081
20/Y/292080
20/Y/292079
20/Y/292078
20/Y/292077
20/Y/292076
20/Y/292075
20/Y/292074
20/Y/292073
20/Y/292072
20/Y/292071
20/Y/292070
20/Y/292069
20/Y/292068
20/Y/292067
20/Y/292066
20/Y/292065

Import concedit
132.122,37 €
1.372,07 €
55.158,84 €
7.034,65 €
1.969,63 €
5.111,14 €
26.304,01 €
12.116,31 €
12.243,92 €
216.663,64 €
7.884,47 €
8.755,66 €
28.518,81 €
62.549,48 €
1.945,08 €
7.454,58 €
48.335,63 €
1.190,78 €
2.373,12 €
15.176,51 €
1.646,15 €
1.210,36 €
11.607,60 €
24.902,20 €
1.477,56 €
1.879,52 €
1.313,62 €
8.414,84 €
8.465,48 €
1.225,73 €

Núm. Op
2003002544
Posició
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de La Palma de Cervelló
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament de La Pobla de Claramunt
Ajuntament de La Pobla de Lillet
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort
Ajuntament de Pontons
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Prats de Lluçanès

P0814200B
P0814400H
P0814500E
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0815300I
P0815400G
P0815500D
P0815600B
P5831301F
P0815700J
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816300H
P0816400F
P0816500C
P0816600A
P0818100J

20/Y/292064
20/Y/292063
20/Y/292062
20/Y/292061
20/Y/292060
20/Y/292059
20/Y/292058
20/Y/292057
20/Y/292056
20/Y/292055
20/Y/292054
20/Y/292053
20/Y/292052
20/Y/292051
20/Y/292050
20/Y/292049
20/Y/292048
20/Y/292047
20/Y/292046
20/Y/292045
20/Y/292044
20/Y/292043
20/Y/292042
20/Y/292041
20/Y/292040

P0816700I
P0816800G
P0817000C

20/Y/292038
20/Y/292037
20/Y/292036

20/Y/292039

Import concedit
5.711,00 €
5.768,71 €
3.444,37 €
30.217,18 €
8.991,18 €
2.640,80 €
2.178,84 €
1.440,13 €
1.752,08 €
1.206,16 €
2.022,75 €
2.270,74 €
15.398,23 €
17.970,36 €
14.612,92 €
4.883,65 €
6.295,11 €
22.065,80 €
1.550,92 €
21.617,53 €
67.925,46 €
2.717,96 €
3.935,34 €
2.503,26 €
11.297,59 €
5.930,43 €
1.739,72 €
73.583,08 €
4.408,42 €

Núm. Op
2003002544
Posició
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Prats de Rei
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Quar
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni

P0816900E
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817600J
P0817700H
P0817800F
P0817900D
P0818000B
P0818200H
P0818300F
P0818400D
P0818500A
P0818600I
P0818700G
P0818900C
P0819000A
P0819300E
P0819400C
P0819500J
P0819600H

20/Y/292035
20/Y/292034
20/Y/292033
20/Y/292032
20/Y/292031
20/Y/292030
20/Y/292029
20/Y/292028
20/Y/292027
20/Y/292026
20/Y/292025
20/Y/292024
20/Y/292023
20/Y/292022
20/Y/292021
20/Y/292020
20/Y/292019
20/Y/292018
20/Y/292017
20/Y/292016
20/Y/292015
20/Y/292014

P0819700F
P0819800D
P0819900B
P0820000H
P0820200D
P0820100F

20/Y/292012
20/Y/292011
20/Y/292010
20/Y/292009
20/Y/292008
20/Y/292007

20/Y/292013

Import concedit
1.739,72 €
19.152,66 €
47.775,71 €
1.731,47 €
6.332,96 €
1.294,11 €
1.074,49 €
1.761,69 €
2.078,50 €
58.465,82 €
13.693,23 €
8.795,50 €
113.103,84 €
1.334,51 €
1.390,14 €
292.152,53 €
1.207,56 €
1.383,19 €
9.212,40 €
68.535,24 €
1.119,38 €
30.073,94 €
17.016,28 €
8.600,74 €
2.184,25 €
94.995,33 €
1.752,08 €
5.404,67 €
24.228,61 €

Núm. Op
2003002544
Posició
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament
de
Sant
Fost
de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Martí d'Albars
Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

P0820300B
P0820400J
P0820500G
P0820600E

20/Y/292006
20/Y/292005
20/Y/292004

P0820700C
P0820900I
P0821000G
P0821100E
P0820800A

20/Y/292002
20/Y/292001
20/Y/292000
20/Y/291999

P0821200C
P0821400I
P0819200G
P0821500F
P0822500E
P0821600D
P0831100C
P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822100D
P0822300J
P0822200B
P0822600C
P0822700A
P0822800I
P0822900G
P0823100C
P0823200A

20/Y/291997
20/Y/291996
20/Y/291995
20/Y/291994
20/Y/291993
20/Y/291992
20/Y/291991
20/Y/291990
20/Y/291989
20/Y/291988
20/Y/291987
20/Y/291986
20/Y/291985
20/Y/291984
20/Y/291983
20/Y/291982
20/Y/291981
20/Y/291980
20/Y/291979

20/Y/292003

20/Y/291998

Import concedit
6.276,74 €
80.410,12 €
2.385,22 €
4.719,30 €

Núm. Op
2003002544
Posició
206
207
208
209

10.313,43 €
11.297,47 €
51.596,71 €
1.835,73 €
11.587,43 €

210
211
212
213

11.549,32 €
5.522,71 €
2.818,75 €
1.042,18 €
13.741,85 €
41.131,14 €
1.319,19 €
5.078,43 €
24.118,55 €
4.213,21 €
4.162,92 €
1.157,20 €
2.599,47 €
2.690,05 €
5.259,57 €
1.478,95 €
1.837,10 €
59.418,22 €
4.156,62 €

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

214
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NIF

Codi XGL

Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort
Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos

P0823300I
P0823400G
P0818800E
P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0823900F
P0824000D
P0824100B
P0809700H

20/Y/291978
20/Y/291977
20/Y/291976
20/Y/291975
20/Y/291974
20/Y/291973
20/Y/291972
20/Y/291971
20/Y/291970
20/Y/291969

P0826200H
P0826400D
P0826500A
P0826300F
P0824300H
P0824400F

20/Y/291967
20/Y/291966
20/Y/291965
20/Y/291964
20/Y/291963

P0824500C

20/Y/291968

20/Y/291962
20/Y/291961

P0824600A
P0824700I

20/Y/291960

P0824800G
P0824900E
P0825000C

20/Y/291958
20/Y/291957

P0825100A

20/Y/291959

20/Y/291956
20/Y/291955

Import concedit
4.220,75 €
6.667,12 €
1.213,15 €
7.611,18 €
7.687,65 €
3.902,30 €
23.027,47 €
1.869,94 €
16.058,91 €
1.109,56 €
5.157,10 €
15.567,17 €
8.919,56 €
3.763,33 €
35.166,02 €
1.262,03 €
11.002,97 €
217.610,69 €

Núm. Op
2003002544
Posició
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

4.005,09 €
2.835,95 €

252

9.941,62 €
1.521,87 €
22.262,42 €

254
255

13.414,55 €

253

256
257
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NIF

Codi XGL

Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Ajuntament de Santa Maria de Miralles
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló

P0825300G
P0825600J

20/Y/291954

P0825500B
P0825700H
P0825900D

20/Y/291952
20/Y/291951

P0825800F
P0826000B

20/Y/291949

P0826100J
P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827100I
P0827200G
P0827300E
P0827400C
P0827600H
P0827700F
P0827800D
P0827500J
P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I

20/Y/291947
20/Y/291946
20/Y/291945
20/Y/291944
20/Y/291943
20/Y/291942
20/Y/291941
20/Y/291940
20/Y/291939
20/Y/291938
20/Y/291937
20/Y/291936
20/Y/291935
20/Y/291934
20/Y/291933
20/Y/291932
20/Y/291931
20/Y/291930
20/Y/291929
20/Y/291928

20/Y/291953

20/Y/291950
20/Y/291948

Import concedit
1.210,36 €
2.231,58 €

Núm. Op
2003002544
Posició
258
259

1.257,84 €
1.176,80 €
16.192,19 €

260
261

2.409,40 €
34.463,69 €

263

8.286,69 €
10.247,03 €
11.968,39 €
4.002,56 €
47.579,55 €
1.110,96 €
1.292,71 €
4.993,41 €
8.373,58 €
1.451,22 €
1.288,53 €
9.015,37 €
1.441,51 €
1.155,80 €
8.907,87 €
290.587,77 €
11.702,76 €
11.028,99 €
48.409,90 €
17.546,64 €

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

262
264
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament d'Ullastrell
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Ajuntament de Viver i Serrateix
EMD de Bellaterra

P0828600G
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829000I
P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830200B
P0830100D
P0830600C
P0830700A
P0830400H
P0830300J
P0831000E
P0830800I
P0821300A
P0821700B
P0830500E
P0830900G
P0800249E

20/Y/291927
20/Y/291926
20/Y/291925
20/Y/291924
20/Y/291923
20/Y/291922
20/Y/291921
20/Y/291920
20/Y/291919
20/Y/291918
20/Y/291917
20/Y/291916
20/Y/291915
20/Y/291914
20/Y/291913
20/Y/291912
20/Y/291911
20/Y/291910
20/Y/291909
20/Y/291908
20/Y/291907
20/Y/291906
20/Y/291905
20/Y/291904
20/Y/291903
20/Y/291902

EMD de Sant Martí de Torroella

P0800043B

20/Y/291901
20/Y/291900

Import concedit
8.822,25 €
2.933,68 €
7.959,65 €
8.490,20 €
3.808,04 €
9.247,31 €
2.872,97 €
1.349,81 €
4.806,52 €
18.203,60 €
4.420,88 €
1.255,05 €
71.470,95 €
1.579,93 €
76.581,15 €
10.198,91 €
69.863,47 €
1.991,44 €
1.417,92 €
18.514,99 €
7.769,59 €
93.346,75 €
11.929,40 €
25.977,95 €
2.519,32 €
1.235,51 €
4.710,68 €
1.337,29 €

Núm. Op
2003002544
Posició
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Condicionat a
redistribució
Condicionat a
redistribució
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Ens destinatari

NIF

EMD de Sant Miquel de Balenyà

P0800314G

EMD de Valldoreix

P0800003F

Codi XGL
20/Y/291899
20/Y/291898
Total

Import concedit
2.740,54 €
11.197,29 €
6.000.000,00 €

Núm. Op
2003002544
Posició
Condicionat a
redistribució
Condicionat a
redistribució
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de (5.980.014,20 €), a càrrec de la
següent aplicació pressupostària de l’any 2020:
Aplicació pressupostària

Import

G/80000/32000/46281

5.980.014,20 €

Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de
9 de juliol de 2020 d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, per a què el
crèdit torni a estar com a disponible i, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec
a l’aplicació corresponent en funció del tipus d’ens beneficiari:
Aplicació pressupostària

Import
autoritzat

Import
concedit

G/80000/32000/46281

6.000.000,00 €

5.980.014,20 €

Import de la
Núm. Op. “A/”
reducció
19.985,80 €

2002900344

Quart. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa total de dinou mil nou-cents
vuitanta-cinc euros amb vuitanta cèntims (19.985,80 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària de l’any 2020 que s’indica en aquest acord, tot condicionant-ho a la
regularització comptable aprovada a l’acord anterior:
Aplicació pressupostària

Import

G/80000/32000/46881

19.985,80 €

Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. L’ens destinatari disposa fins el 15 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini
establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
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1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1. Execució anual: execució entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de
2020. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final
entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix,
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la
presentació de memòries ni formularis tècnics.
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
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2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir
a la revocació de l’ajut.
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus
per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
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2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a facilitar l’accés als
col·lectius més vulnerables que, a causa de l’emergència sanitària i els seus
efectes socials, poden estar patint un major situació de desavantatge i
desvinculació de l’activitat educativa, esportiva i juvenil, i ateses les dificultats
de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, d’acord amb
l’article 31.2 del règim del Catàleg: S’estableix un pagament avançat del 100 %
de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació
expressa.
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la
renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
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Sisè. APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit, el qual s’ha
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, amb la motivació que s’indica:
facilitar l’accés als col·lectius més vulnerables que, a causa de l’emergència sanitària
provocada per la Covid-19 i els seus efectes socials, poden estar patint una major
situació de desavantatge i desvinculació de l’activitat educativa, esportiva i de joventut.
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
Gerència de Serveis d’Educació
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació de diverses subvencions de la convocatòria destinada a
finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i
d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona
durant els anys 2018 i 2019 (Exp. núm. 2018/5042).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 12 d’abril
de 2018, va adoptar l’acord núm. 145, pel qual s’aprova la convocatòria núm.
201820185120009743, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i
pares d’alumnes (en endavant, AMPA) i d’entitats sense finalitat de lucre (en
endavant, ESFL), mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a realitzar
dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019, per un import de
cinc-cents vint-i-cinc mil euros (525.000,00 €).
2. Posteriorment, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2018, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 444 pel qual s’aprova la
resolució de l’esmentada convocatòria de subvencions.
3. D’acord amb la base específica núm. 20, les subvencions atorgades s’havien de
justificar, com a màxim, abans de les dates següents:
• Per a les despeses produïdes entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2018, els
beneficiaris havien de presentar una justificació parcial, en el termini comprès
entre l’1 d’octubre i el 15 de novembre de 2018.
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• Per a les despeses produïdes entre el 1 d’octubre de 2018 i el 15 de setembre de
2019, els beneficiaris havien de presentar una justificació final, en el termini
comprès entre el 16 de setembre i el 15 de novembre de 2019.
4. La gestió d’aquesta convocatòria ha tingut algunes dificultats de gestió i s’ha allargat
en el temps per diverses raons. D’una banda, van haver-hi moltes sol·licituds i el
repartiment de la consignació pressupostària entre els 152 beneficiaris va veure
reduïdes les expectatives, en tant que els imports finalment concedits van ser inferiors
al què esperaven les entitats, fet que ha condicionat la viabilitat de molts projectes.
D’una altra banda, la despesa era plurianual a càrrec dels exercicis pressupostaris
2018 i 2019 i es van establir dos períodes de justificació, un per cada exercici, però
un gran número de beneficiaris va optar per presentar-ne una única justificació final.
Les raons, eren reduir la seva gestió administrativa i econòmica, atès que en molts
casos la forma de justificar era compte justificatiu amb informe d’auditor, el qual tenia
un cost que a vegades era superior a l’import de la subvenció concedida.
I per últim, moltes entitats van justificar en el darrer moment, fet que va impedir revisar
totes les justificacions i atendre totes les esmenes, abans del tancament de l’exercici
pressupostari del 2019. Aquest fet ha significat que algunes de les subvencions
concedides, i correctament justificades, ara no disposen de l’import concedit a càrrec
de l’exercici 2018, perquè el 2019 eren romanents de crèdit que no han estat
incorporats al pressupost del 2020. Així doncs, en aquests casos és necessari
reconèixer els crèdits corresponents, en favor de les entitats afectades.
5. Finalitzat el termini de justificació i efectuats els corresponents requeriments,
correspon aprovar inicialment la revocació d’aquelles subvencions no justificades o
justificades per import inferior al concedit, és a dir, total o parcialment. Així mateix,
cal habilitar un termini d’audiència de quinze dies per tal que les entitats afectades
presentin la justificació pendent, o al·leguin el que considerin oportú.
6. Es proposa aprovar inicialment la revocació de 40 subvencions, les quals han estat
classificades de la forma següent:
• Revocacions totals per manca de justificació: 16 d’AMPA i 10 d’ESFL.
• Revocacions parcials per menor justificació: 11 d’AMPA i 3 d’ESFL.
7. Altrament, hi ha 9 AMPA i 6 ESFL que han justificat adequadament la totalitat de la
subvenció concedida, però no es pot efectuar el seu pagament atès que la imputació
pressupostària de l’exercici 2018, en tractar-se ja l’any passat d’un romanent de
crèdit, no ha estat incorporada al pressupost de 2020, i per tant, és necessari aprovar
el reconeixement de crèdit corresponent que permeti efectuar els pagaments.
8. I per últim, hi ha 2 AMPA que es troben en la mateixa situació descrita en el fet
anterior, amb la diferència que no han justificat la totalitat de la subvenció concedida,
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sinó tan sols una part. En aquests casos, procedeix aprovar inicialment la revocació
parcial, alhora que cal reconèixer el crèdit en favor seu, de la part del crèdit
adequadament justificat que provenia de l’exercici 2018.
Fonaments de dret
1. Segons l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i
publicada al BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació.
2. L’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, relatiu al reconeixement i liquidació
d’obligacions derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits.
3. La Base núm. 50, de les Bases d’Execució del Pressupost 2020, estipula que es
podrà autoritzar un reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat
una obligació sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa.
4. Les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona vigents per a l’exercici
2020, estableixen el procediment a seguir en relació amb la tramitació dels
reconeixements de crèdit, en el seu Annex 4.
5. L’article 5 de l’Annex 4 esmentat, preveu que la competència per aprovar el
reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la competència
originària per aprovar la despesa.
6. Per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat amb allò previst als
articles 18 i 20 LGS, procedeix comunicar l’habitació de crèdit d’aquestes
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions.
7. 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la revocació total de les següents subvencions
destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i
d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant
els anys 2018 i 2019:
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•

AMPA:
NIF

Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import total
concedit

Pagat
2018

Pagat
2019

Import
revocat
2018

Import
revocat
2019

Import total
revocació

G08612921

1.440,00 €

0,00 €

1.440,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

0,00 €

1.440,00 €

13

G08863904

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

0,00 €

0,00 €

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

14 i 15

G64684673

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

0,00 €

0,00 €

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

31 i 32

G62980958

1.325,00 €

90,00 €

1.415,00 €

0,00 €

0,00 €

1.325,00 €

90,00 €

1.415,00 €

43 i 44

G61238895

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

0,00 €

0,00 €

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

59 i 60

G61395976

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

63 i 64

G59534677

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

71 i 72

G58616558

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

77 i 78

G58826942

1.463,00 €

1.245,00 €

2.708,00 €

0,00 €

0,00 €

1.463,00 €

1.245,00 €

2.708,00 €

83 i 84

G58953019

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

88 i 89

AMPA Escola Itaca

G63886956

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

100 i 101

APA del C.P. Pau
Vila de Hospitalet

G58004904

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

108 i 109

Entitat
AMPA CEIP
Montserrat de Sant
Just Desvern
Ampa Inst.
Mediterrània
Associació de pares
d'alumnes SES
Cervelló
AMPA CEIP Garigot
AMPA CEIP
Drassanes
AMPA Col·legi Sant
Miquel
AMPA Maria
Manent
APA Institut Vicenç
Plantada
APA del Colegio
Publico de preescolar y EGB
"Jovellanos"
AMPA del Col·legi
públic Miquel
Bleach de
Barcelona

D origen
1803003354
Posició

Àrea de Presidència
Secretaria General

Entitat
AMPA EEE Can
Vila
Associació de
mares i pares
d'alumnes IES
Jaume Mimó
Ampa de l'Escola
José Echegaray
Associació de
mares i pares
d'alumnes de
l'escola Germanes
Bertomeu

•

NIF

Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import total
concedit

Pagat
2018

Pagat
2019

Import
revocat
2018

Import
revocat
2019

Import total
revocació

D origen
1803003354
Posició

G59468314

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

0,00 €

0,00 €

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

112 i 113

G60803418

1.662,00 €

0,00 €

1.662,00 €

0,00 €

0,00 €

1.662,00 €

0,00 €

1.662,00 €

116

G58933946

1.440,00 €

0,00 €

1.440,00 €

0,00 €

0,00 €

1.440,00 €

0,00 €

1.440,00 €

123

G58387648

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

0,00 €

0,00 €

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

124 i 125

23.727,00 € 15.476,00 € 39.203,00 €

0,00 €

0,00 €

23.727,00 € 15.476,00 €

39.203,00 €

ESFL:

NIF

Import
concedit
2018

AFEV

W0016043B

Associació de
Solidaritat i ajuda
veïnal (ASAV)
La llum del nord,
associació per la
ciutadania i la
cooperació entre
pobles

Entitat

Import
concedit
2019

Import
total
concedit

Pagat
2018

Pagat
2019

Import
revocat
2018

Import
revocat
2019

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

0,00 €

0,00 €

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

9 i 10

G65876955

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

0,00 €

0,00 €

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

17 i 18

G63939599

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

0,00 €

0,00 €

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

47 i 48

Import total
revocació

D origen
1803003352
Posició
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NIF

Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import
total
concedit

Pagat
2018

Pagat
2019

Import
revocat
2018

Import
revocat
2019

Drecera SCCL

F08954059

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

0,00 €

0,00 €

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

75 i 76

Associació Xarxa de
cases de la música
popular de Catalunya

G64314487

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

0,00 €

0,00 €

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

79 i 80

Associació
Sociocultural La
Formiga

G62219738

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

0,00 €

0,00 €

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

93 i 94

Associació Ela-Ela
Teatre

G67077883

950,00 €

750,00 €

1.700,00 €

0,00 €

0,00 €

950,00 €

750,00 €

1.700,00 €

114 i 115

Associació Veïns del
món

G63450191

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

0,00 €

0,00 €

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

120 i 121

Associació El Roure
acompanyament de
referència per a
adolescents i joves

G66161944

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

0,00 €

0,00 €

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

122 i 123

Martinet solidari

G62494984

2.265,00 €

1.070,00 €

3.335,00 €

0,00 €

0,00 €

2.265,00 €

1.070,00 €

3.335,00 €

160 i 161

21.041,00 €

16.238,00 € 37.279,00 €

0,00 €

0,00 €

21.041,00 € 16.238,00 €

37.279,00 €

Entitat

Import total
revocació

D origen
1803003352
Posició
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Segon. APROVAR inicialment la revocació parcial de les següents subvencions
destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i
d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant
els anys 2018 i 2019:
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•

AMPA:
Entitat

AFA Escola
Cossetania
Associació de pares
d'alumnes del
Col·legi Públic Sant
Miquel de Cornellà
de Llobregat
AMPA CEIP els
Pinetons de La
Garriga
Associació de Pares
d'Alumnes de la
cooperativa
d’Ensenyament
Associació de pares
d'alumnes del CEIP
Sol i Lluna
Associació de
mares i pares
d'alumnes del CEIP
Nadal
AMPA Escola de
Borredà
AMPA CEIP Cal
Music
AMPA Institut Joan
Miro

NIF

Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import total
concedit

Pagat
2018

Pagat
2019

Import
revocat
2018

Import
revocat
2019

Import
total
revocació

D origen
1803003354
Posició

G61164257

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

0,00 €

990,00 €

1.507,00 €

310,00 €

1.817,00 €

3i4

G08695462

1.994,00 €

1.326,00 €

3.320,00 €

1.994,00 €

554,66 €

0,00 €

771,34 €

771,34 €

19 i 20

G61792107

1.100,00 €

900,00 €

2.000,00 €

1.100,00 €

329,16 €

0,00 €

570,84 €

570,84 €

23 i 24

G59516062

1.728,00 €

1.491,00 €

3.219,00 €

1.728,00 €

1.127,15 €

0,00 €

363,85 €

363,85 €

33 i 34

G64574460

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

1.439,97 €

1.242,00 €

0,03 €

0,00 €

0,03 €

35 i 36

G08852329

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

1.773,00 €

1.122,00 €

0,00 €

407,00 €

407,00 €

47 i 48

G59749929

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

1.440,00 €

1.220,00 €

0,00 €

22,00 €

22,00 €

55 i 56

G63590046

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

1.138,09 €

0,00 €

301,91 €

1.242,00 €

1.543,91 €

61 i 62

G08858052

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

0,00 €

634,84 €

1.773,00 €

894,16 €

2.667,16 €

79 i 80
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Entitat
Associació de
Mares i parers
d'Alumnes de
l'Escola Matagalls
Associació de
mares i pares
d'alumnes CEIP
Premià de Mar
(Escola Mar Nova)

NIF

Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import total
concedit

Pagat
2018

Pagat
2019

Import
revocat
2018

Import
revocat
2019

Import
total
revocació

D origen
1803003354
Posició

G63597215

1.440,00 €

445,00 €

1.885,00 €

1.149,18 €

0,00 €

290,82 €

445,00 €

735,82 €

98 i 99

G64940018

1.440,00 €

805,00 €

2.245,00 €

1.440,00 €

800,00 €

0,00 €

5,00 €

5,00 €

118 i 119

8.019,81 €

3.872,76 €

5.031,19 €

8.903,95 €

Pagat
2019

Import
revocat
2018

Import
revocat
2019

Import
total
revocació

17.075,00 € 13.051,00 € 30.126,00 € 13.202,24 €

•

ESFL:
NIF

Import
concedit
2018

Associació Fem
Pedagogia per una
vida digna per a
tothom

G66004870

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 € 1.699,85 €

0,00 €

403,15 €

1.701,00 €

2.104,15 €

53 i 54

Lotus Blau Fundació
Privada

G62648555

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 € 2.221,90 €

2.041,00 €

302,10 €

0,00 €

302,10 €

65 i 66

Associació per
promoure i crear un
museu de
matemàtiques a
Catalunya (MMACA)

G65009284

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 € 2.524,00 €

57,29 €

0,00 €

1.983,71 €

1.983,71 €

124 i 125

7.151,00 €

5.783,00 €

12.934,00 € 6.445,75 €

2.098,29 €

705,25 €

3.684,71 €

4.389,96 €

Entitat

Import
concedit
2019

Import total
concedit

Pagat
2018

D origen
1803003352
Posició
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Tercer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de vint-i-dos mil nou-cents
noranta-set euros amb trenta vuit cèntims (22.997,38 €), pels imports i en favor dels
següents beneficiaris que han justificat adequadament la totalitat de la subvenció, i no
tenen incorporat el crèdit provinent de l’exercici 2018:
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•

AMPA:
Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import
total
concessió

Pagat
2018

G08890584

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

0,00 €

0,00 €

2.724,00 €

G60006913

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

G58459785

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

G59063925

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

AMPA Escola
Montserrat Solà

G64627938

1.507,00 €

1.300,00 €

Associació de
Pares d'Alumnes
Escola Lavinia
de Barcelona

G58074857

1.579,00 €

AMPA Escola els
Pins

G58308040

AFA escola
Dovella

G58298324

Entitat
Associació de
Famílies de
l'Escola
Montseny
AMPA El Turonet
de Sant Quirze
del Vallès
AMPA Josep
Maria Sagarra
Associació de
Mares i Pares
d'alumnes del
Col·legi Bon
Salvador de Sant
Feliu de
Llobregat

NIF

Op. C.
origen Posició

Op. C.
reconeix.
crèdit

1.463,00 €

1803003354
29 i 30

2003002263-1

2.682,00 €

1.440,00 €

1803003354
41 i 42

2003002263-2

0,00 €

2.682,00 €

1.440,00 €

1803003354
65 i 66

2003002263-3

1.440,00 €

0,00 €

1.367,00 €

67,00 €

1803003354
67 i 68

2003002263-4

2.807,00 €

0,00 €

0,00 €

2.807,00 €

1.507,00 €

1803003354
73 i 74

2003002263-5

1.365,00 €

2.944,00 €

0,00 €

0,00 €

2.944,00 €

1.579,00 €

1803003354
92 i 93

2003002263-6

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

2.682,00 €

1.440,00 €

1803003354
106 i 107

2003002263-7

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

0,00 €

0,00 €

2.889,00 €

1.551,00 €

1803003354
120 i 121

2003002263-8

Pagat
2019

Justificació
pendent de
pagament

Reconeix.
de crèdit
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Import
concedit
2019

Import
total
concessió

Pagat
2018

550,00 €

450,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

550,00 €

12.477,00 €

10.740,00 €

23.217,00 €

1.440,00 €

0,00 €

21.777,00 €

11.037,00 €

Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import
total
concessió

Pagat
2018

Pagat
2019

Justificació
pendent de
pagament

Reconeix.
de crèdit

G08704108

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

0,00 €

0,00 €

4.272,00 €

2.362,00 €

G62627294

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

907,50 €

2.224,00 €

1.842,50 €

1.842,50 €

G61125449

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

0,00 €

0,00 €

4.565,00 €

2.524,00 €

1803003352
77 i 78

2003002269-3

G64615206

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

0,00 €

0,00 €

3.804,00 €

2.103,00 €

1803003352
118 i 119

2003002269-4

Associació Eix
Social

G66731910

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

1.886,12 €

0,00 €

2.503,88 €

540,88 €

1803003352
142 i 143

2003002269-5

Eines per
tothom

G66236654

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

0,00 €

0,00 €

4.681,00 €

2.588,00 €

1803003352
150 i 151

2003002269-6

14.754,00 € 11.932,00 €

26.686,00 €

2.793,62 €

2.224,00 €

21.668,38 €

11.960,38 €

Entitat

NIF

Associació de
mares i pares de
l'Arboç

G66178914

•

Import
concedit
2018

Pagat
2019

Justificació
pendent de
pagament

Reconeix.
de crèdit

Op. C.
origen Posició

Op. C.
reconeix.
crèdit

1903005207-1
2003002263-9
1903005208-1

ESFL:

Entitat
Fundació
privada Arani
DESOS Opció
Solidaria
Associació
centre d'esplai
Grup recreatiu,
educatiu, social,
cultural i
alternatiu
(GRESCA)
REIR Recursos
educatius per la
infància en risc

NIF

Op. C.
origen
Posició
1803003352
67 i 68
1803003352
73 i 74

Op. C.
reconeix.
crèdit
2003002269-1
2003002269-2
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Quart. APROVAR inicialment la revocació parcial de les següents subvencions i,
alhora, APROVAR un reconeixement de crèdit per import de mil sis-cents vuitantados euros (1.682,00 €), en favor dels següents beneficiaris, amb la finalitat d’efectuar el
pagament de l’import de la subvenció justificada adequadament, atès que no tenen
incorporat el crèdit provinent de l’exercici 2018:
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Entitat

NIF

Import
concedit
2018

Import
concedit
2019

Import
total
concessió

AMPA Escola
Josep Maria
Madorell

G08700627

1.618,00 €

1.147,00 €

2.765,00 €

0,00 €

0,00 €

2.730,00 €

AMPA La
Morera

G61545810

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

0,00 €

0,00 €

1.341,00 €

99,00 €

3.058,00 €

2.389,00 €

5.447,00 €

0,00 €

0,00 €

4.071,00 €

1.682,00 €

Pagat
2018

Pagat
2019

Justificació
pendent de
pagament

Reconeix.
de crèdit

Import a
revocar

Op. C.
origen
Posició

Op. C.
reconeix.
crèdit

35,00 €
1803003354
1.583,00 € (de l’exercici
7i8
2018)

2003002263
-10

1.341,00 €
1803003354
(de l’exercici
86 i 87
2018)

2003002263
-11

1.376,00 €
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Cinquè. AUTORITZAR i DISPOSAR un crèdit per import de vint-i-quatre mil sis-cents
setanta nou euros, amb trenta-vuit cèntims (24.679,38 €), amb la següent distribució i
aplicacions pressupostàries:
-

l’import de dotze mil set-cents dinou euros (12.719,00 €), a favor d’associacions
de mares i pares d’alumnes, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/80100/32000/48902, del pressupost de despeses de l’exercici 2020.

-

l’import d’onze mil nou-cents seixanta euros, amb trenta-vuit cèntims
(11.960,38€), a favor d’entitats sense finalitat de lucre, a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/80100/32000/48900, del pressupost de despeses de l’exercici
2020.

Sisè. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació d’aquests acords, a fi que les entitats esmentades presentin
els documents que estimin pertinents o al·leguin el que considerin oportú.
Setè. NOTIFICAR aquests acords als interessats.”
Gerència de Serveis d’Esports
74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat
esportiva local”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2020 (Exp. núm. 2020/8471).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputacio de Barcelona ha
aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió local. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
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4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Promoció
i dinamització de l’activitat esportiva local”, per mitjà del qual es vol donar suport
econòmic a la promoció i a la dinamització de l’activitat esportiva local impulsada pels
consells esportius, que coordinaran i implementaran activitats i trobades esportives i
accions formatives i sensibilitzadores en l’àmbit de l’esport. Els seus destinataris són
els consells comarcals i els ajuntaments que siguin seu d’un consell esportiu, cas que
aquests no tinguin consell comarcal de referència, com els ajuntaments de
L’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs en la comarca del Barcelonès.
6. En l’informe emès pel cap de l’Oficina d’Activitats Esportives en data 10 de juliol de
2020, que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de
quantificació de la participació de cada en ens en els recursos del fons. Aquest
sistema és el següent:
• Aportació fixa de 1.200 € per a cada consell esportiu existent dins l’àmbit territorial
del corresponent ens local, consell comarcal o ajuntament, segons els casos.
Atenent a aquest criteri es distribueix un total de 16.800 €.
• Criteris poblacionals i nombre de municipis que formen part de l’àmbit territorial
dels consells esportius. Atenent a aquests criteris es distribueix un total de 21.200€
proporcionalment en funció de la població (60 %) i del nombre de municipis (40 %).
• Per calcular la població dels ens beneficiaris s’ha considerat el Reial decret
743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2019, tant
en els ajuntaments com en els consells comarcals (en aquest cas, s’ha sumat la
xifra oficial de població dels municipis que conformen cada comarca). Les dades
de població de les entitats municipals descentralitzades procedeixen del
nomenclàtor de l’Institut Nacional d’Estadística (Població de Padró Continu per
unitat poblacional). La darrera actualització mostra dades de 2018.
7. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018,
de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen pagaments

Àrea de Presidència
Secretaria General

avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
ha donat la conformitat a la proposta.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa 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, atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de
catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa 1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local” del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Operació
comptable

Posició

Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

20Y292988

2.067,42 €

2003002600

1

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

P0819300E

20Y292987

2.477,74 €

2003002600

2

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

P5800013D

20Y292986

2.299,15 €

2003002612

2

Consell Comarcal de l’Anoia

P5800006H

20Y292985

2.506,13 €

2003002612

3

Consell Comarcal del Bages

P5800009B

20Y292984

2.606,42 €

2003002612

4

Consell Comarcal del Baix Llobregat

P5800011H

20Y292983

4.656,75 €

2003002612

5

Consell Comarcal del Berguedà

P0800015J

20Y292982

2.192,58 €

2003002612

6

Consell Comarcal del Garraf

P5800020I

20Y292981

1.846,02 €

2003002612

7

Consell Comarcal del Maresme

P5800008D

20Y292980

3.474,00 €

2003002612

8

Consell Comarcal d’Osona

P5800015I

20Y292977

3.108,92 €

2003002612

1

Consell Comarcal del Vallès
Occidental *

P5800007F

20Y292979

7.175,41€

2003002612

9

Ens destinatari
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Operació
comptable

Posició

Consell Comarcal del Vallès Oriental

P5800010J

20Y292978

3.589,46 €

2003002612

10

* El suport al Consell Comarcal del Vallès Occidental, que inclou tres consells esportius,
haurà d’ajustar-se al règim d’execució del fons i s’haurà de distribuir de la manera
següent:
Consell
Esportiu

Import
Nombre de
Nombre de
atorgat per
consells
Població
municipis
consell
esportius
esportiu

Import
Import
atorgat
atorgat per
per
població
municipis

Import
atorgat

Consell esportiu
Terrassa

1

9

427815

1.200

251,88 €

1.355,57 €

2.807,46 €

Consell esportiu
Sabadell

1

9

318644

1.200

251,88 €

1.009,66 €

2.461,54 €

Consell esportiu
Cerdanyola

1

5

178778

1.200

139,93 €

566,48 €

1.906,41 €

Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de trenta-vuit mil euros
(38.000.00 €) a càrrec de les següents aplicacions del pressupost de l’any 2020:
Aplicació pressupostaria

Crèdit disposat

G/80200/34100/46287

4.545,16 €

G/80200/34100/46587

33.454,84 €

Tercer. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Els ens destinataris disposen fins el 30 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini
establert, la concessió s’entendrà acceptada tàcitament, però el pagament es
tramitarà prèvia justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
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1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d’acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1. Execució anual: entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre 2020.
Justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el
2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
2.2. S’admetran como a despeses elegibles les transferències de capítol 4 que els
corresponents ens locals efectuïn a favor dels consells esportius dels seus
respectius àmbits territorials.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o superior a 2.000 euros consisteix,
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en
una explicació de l’actuació realitzada. Per a aquests ajuts no s’exigeix la
presentació de memòries ni formularis tècnics.
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
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2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.11. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació
de Barcelona i d’altres administracions.
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització dels termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorreguts aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de
procedir a la revocació de l’ajut.
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d) L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus
per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta
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d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a donar suport al
desenvolupament d’activitats que, en la majoria dels casos requereixen la
contractació de personal titulat que no forma part de la plantilla municipal, així
com la contractació de serveis diversos (avituallaments, serveis sanitaris, etc),
i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma
següent, d’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg: S’estableix un
pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un
cop es presenti l’acceptació expressa.
El pagament avançat ha de facilitar les contractacions externes encara que la
despesa no hagi estat prevista en el pressupost dels ens beneficiaris.
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia
justificació de despeses.
4. Renúncia
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació, per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que estimin pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels ajuts no justificats.
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5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha
de sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats,
sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament
per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Quart. APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha de
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, amb la motivació que s’indica:
- Ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el pagament avançat afavoreix
l’execució de les actuacions dins del període establert i fa possible que els ens
locals destinataris puguin disposar dels recursos materials i humans necessaris
per a la realització de les activitats, encara que la despesa no estigui prevista en
els respectius pressupostos.
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits
municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020
(Exp. núm. 2020/10103).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputacio de Barcelona ha
aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió local. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
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actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Impuls a
l’activitat esportiva dels petits municipis”, per mitjà del qual es vol donar suport
econòmic al desenvolupament de programes i esdeveniments esportius als municipis
i entitats municipals descentralitzades amb població no superior a 10.000 habitants
en els àmbits següents:
•
•
•
•
•

Esport i salut.
Esport i valors.
Esport i convivència.
Esport i gènere.
Esport per a tothom.

6. En l’informe emès pel cap de l’Oficina d’Activitats Esportives en data 10 de juliol de
2020, que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema
és el següent:
• Criteris poblacionals, amb un import fixe per als següents trams:
• Fins a 1.000 habitants: 1.350,00 € (94 ens locals).
• De 1.001 a 5.000 habitants: 2.400,00 € (90 ens locals).
• De 5.001 a 10.000 habitants: 3.400,00 € (50 ens locals).
• Per calcular la població dels ens beneficiaris s’ha considerat el Reial decret
743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de
2019. Les dades de població de les entitats municipals descentralitzades
procedeixen del nomenclàtor de l’Institut Nacional d’Estadística (Població de
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Padró Continu per unitat poblacional). La darrera actualització mostra dades de
2018.
7. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018,
de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen pagaments
avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
ha donat la conformitat a la proposta.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa 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, atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de
catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa 1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis” del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2020:
Ens destinatari
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Calonge de Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castellar de n'Hug
Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
Ajuntament de Castellfollit del Boix

NIF

Codi XGL

P0800200H
P0800400D
P0800800E
P0802100H
P0802400B
P0803400A
P0803600F
P0803800B
P0804400J
P0804700C
P0805600D
P0805100E
P0804900I
P0805400I
P0805900H
P0805800J

20/Y/293222
20/Y/293221
20/Y/293220
20/Y/293219
20/Y/293218
20/Y/293217
20/Y/293216
20/Y/293215
20/Y/293214
20/Y/293213
20/Y/293212
20/Y/293211
20/Y/293210
20/Y/293209
20/Y/293208
20/Y/293207

Import concedit
Operació
(EUR)
comptable
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609
1.350,00 €
2003002609

Posició
1
4
6
26
28
33
37
38
42
44
46
47
48
50
52
53
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NIF

Codi XGL

Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Nou de Berguedà
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de les Masies de Roda
Ajuntament de l'Espunyola
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rajadell

P0806200B
P0806900G
P0807000E
P0807900F
P0808000D
P0808900E
P0808600A
P0809200I
P0809400E
P0809800F
P0810200F
P0810300D
P0814100D
P0817600J
P0802700E
P0811500H
P0807700J
P0807800H
P0810800C
P0811000I
P0824200J
P0812700C
P0812900I
P0813000G
P0813100E
P0813200C
P0813600D
P0812800A
P0813800J
P0815300I
P0815900F
P0816700I
P0817300G
P0817500B
P0817700H

20/Y/293206
20/Y/293205
20/Y/293204
20/Y/293203
20/Y/293202
20/Y/293201
20/Y/293200
20/Y/293199
20/Y/293198
20/Y/293197
20/Y/293196
20/Y/293195
20/Y/293194
20/Y/293193
20/Y/293192
20/Y/293191
20/Y/293190
20/Y/293189
20/Y/293188
20/Y/293187
20/Y/293186
20/Y/293185
20/Y/293184
20/Y/293183
20/Y/293182
20/Y/293181
20/Y/293180
20/Y/293179
20/Y/293178
20/Y/293177
20/Y/293176
20/Y/293175
20/Y/293174
20/Y/293173
20/Y/293172

Import concedit
(EUR)
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €

Ajuntament de Rellinars

P0817800F

20/Y/293171

1.350,00 €

Ajuntament de Rubió

P0818400D

20/Y/293170

1.350,00 €

Ajuntament de Rupit i Pruit

P0818500A

20/Y/293169

1.350,00 €

Ajuntament de Sagàs

P0818700G

20/Y/293168

1.350,00 €

Ajuntament de Saldes

P0818900C

20/Y/293167

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

P0819400C

20/Y/293166

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

P0819800D

20/Y/293165

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

P0820000H

20/Y/293164

1.350,00 €

Ens destinatari

Operació
comptable
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020

Posició
56
64
65
68
70
74
75
78
79
81
83
89
90
94
96
97
85
87
101
102
103
109
111
112
113
114
116
117
118
121
123
125
128
129
130

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

P0821100E

20/Y/293163

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà

P0821500F

20/Y/293162

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

P0831100C

20/Y/293161

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Martí d'Albars

P0822300J

20/Y/293160

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles

P0822800I

20/Y/293159

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Mateu de Bages

P0822900G

20/Y/293158

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera

P0818800E

20/Y/293157

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

P0823900F

20/Y/293156

1.350,00 €

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort

P0824100B

20/Y/293155

1.350,00 €

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà

P0824300H

20/Y/293154

1.350,00 €

Ajuntament de Santa Fe del Penedès

P0824900E

20/Y/293153

1.350,00 €

Ajuntament de Santa Maria de Besora

P0825300G

20/Y/293152

1.350,00 €

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

P0825600J

20/Y/293151

1.350,00 €

Ajuntament de Santa Maria de Merlès

P0825500B

20/Y/293150

1.350,00 €

Ajuntament de Santa Maria de Miralles

P0825700H

20/Y/293149

1.350,00 €

Ajuntament de Sobremunt

P0827100I

20/Y/293148

1.350,00 €

Ajuntament de Sora

P0827200G

20/Y/293147

1.350,00 €

Ajuntament de Tagamanent

P0827600H

20/Y/293146

1.350,00 €

Ajuntament de Talamanca

P0827700F

20/Y/293145

1.350,00 €

Ajuntament de Tavèrnoles

P0827500J

20/Y/293144

1.350,00 €

Ajuntament de Tavertet

P0828000J

20/Y/293143

1.350,00 €

Ajuntament de Vallcebre

P0829300C

20/Y/293142

1.350,00 €

Ajuntament de Veciana

P0829800B

20/Y/293141

1.350,00 €

Ajuntament de Vilada

P0830000F

20/Y/293140

1.350,00 €

Ajuntament de Vilalba Sasserra

P0830700A

20/Y/293139

1.350,00 €

Ens destinatari

Operació
comptable
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020

Posició

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Ajuntament de Vilanova de Sau

P0830400H

20/Y/293138

1.350,00 €

Ajuntament de Viver i Serrateix

P0830900G

20/Y/293137

1.350,00 €

Ajuntament del Brull

P0802600G

20/Y/293136

1.350,00 €

Ajuntament dels Prats de Rei

P0816900E

20/Y/293135

1.350,00 €

Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Entitat Municipal Descentralitzada de Sant
Martí de Torroella
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la Marca
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de la Granada
Ajuntament de la Palma de Cervelló

P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A

20/Y/293134
20/Y/293133
20/Y/293132
20/Y/293131
20/Y/293130

1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €

P0800043B

20/Y/293129

1.350,00 €

P0801400C
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0802800C
P0802900A
P0803100G
P0803200E
P0822400H
P0803700D
P0804100F
P0804200D
P0804600E
P0804800A
P0805200C
P0805700B
P0806000F
P0806100D
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0826800E
P0806800I
P0813300A
P0808100B
P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0809100A
P0809600J
P0809900D
P0809300G
P5831301F

20/Y/293128
20/Y/293127
20/Y/293126
20/Y/293125
20/Y/293124
20/Y/293123
20/Y/293122
20/Y/293121
20/Y/293120
20/Y/293119
20/Y/293118
20/Y/293117
20/Y/293116
20/Y/293115
20/Y/293114
20/Y/293113
20/Y/293112
20/Y/293111
20/Y/293110
20/Y/293109
20/Y/293108
20/Y/293107
20/Y/293106
20/Y/293105
20/Y/293104
20/Y/293103
20/Y/293102
20/Y/293101
20/Y/293100
20/Y/293099
20/Y/293098
20/Y/293097
20/Y/293096
20/Y/293095
20/Y/293094
20/Y/293093

2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €

Ens destinatari

Operació
comptable
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
Condicionat a
MC 17/2020
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609

Posició

16
17
18
19
20
2
8
9
10
22
23
24
29
30
32
34
35
36
39
40
43
45
49
51
54
55
57
58
59
61
63
67
69
71
72
73
77
80
82
88
91

Àrea de Presidència
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Puig-reig

P0816400F
P0816500C
P0828600G
P0811600F
P0825400E
P0811400A
P0812100F
P0812600E
P0817000C
P0817400E

20/Y/293092
20/Y/293091
20/Y/293090
20/Y/293089
20/Y/293088
20/Y/293087
20/Y/293086
20/Y/293085
20/Y/293084
20/Y/293083

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

P0820200D

20/Y/293082

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

P0820300B

20/Y/293081

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

P0820500G

20/Y/293080

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

P0820600E

20/Y/293079

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

P0821400I

20/Y/293078

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

P0819200G

20/Y/293077

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

P0821800J

20/Y/293076

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

P0822000F

20/Y/293075

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

P0822100D

20/Y/293074

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

P0822200B

20/Y/293073

Ajuntament de Sant Martí de Tous

P0822600C

20/Y/293072

Ajuntament de Sant Martí Sarroca

P0822700A

20/Y/293071

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

P0823200A

20/Y/293070

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

P0823300I

20/Y/293069

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

P0823400G

20/Y/293068

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

P0823600B

20/Y/293067

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

P0823700J

20/Y/293066

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

P0809700H

20/Y/293065

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

P0826500A

20/Y/293064

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

P0824600A

20/Y/293063

Import concedit
Operació
(EUR)
comptable
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
2.400,00 €
2003002609
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020
Condicionat a
2.400,00 €
MC 17/2020

Posició
92
93
95
98
86
104
107
110
126
127

Àrea de Presidència
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NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

P0824700I

20/Y/293062

2.400,00 €

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

P0825800F

20/Y/293061

2.400,00 €

Ajuntament de Santa Susanna

P0826100J

20/Y/293060

2.400,00 €

Ajuntament de Seva

P0826900C

20/Y/293059

2.400,00 €

Ajuntament de Subirats

P0827300E

20/Y/293058

2.400,00 €

Ajuntament de Torrelavit

P0828700E

20/Y/293057

2.400,00 €

Ajuntament de Torrelles de Foix

P0828800C

20/Y/293056

2.400,00 €

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

P0829200E

20/Y/293055

2.400,00 €

Ajuntament de Vallgorguina

P0829500H

20/Y/293054

2.400,00 €

Ajuntament de Vallromanes

P0829700D

20/Y/293053

2.400,00 €

Ajuntament de Vilobí del Penedès

P0830500E

20/Y/293052

2.400,00 €

Ajuntament del Bruc

P0802500I

20/Y/293051

2.400,00 €

Ajuntament del Papiol

P0815700J

20/Y/293050

2.400,00 €

Ajuntament del Pla del Penedès

P0816300H

20/Y/293049

2.400,00 €

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

P0818100J

20/Y/293048

2.400,00 €

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

P0816100B

20/Y/293047

2.400,00 €

Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Ullastrell
Entitat Municipal Descentralitzada de
Bellaterra
Entitat Municipal Descentralitzada de Sant
Miquel de Balenyà
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Artés
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cervelló

P0814200B
P0814400H
P0814500E
P0814700A
P0814800I
P0829000I

20/Y/293046
20/Y/293045
20/Y/293044
20/Y/293043
20/Y/293042
20/Y/293041

2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €

P0800249E

20/Y/293040

2.400,00 €

P0800314G

20/Y/293039

2.400,00 €

P0800300F
P0800700G
P0801000A
P0802000J
P0802300D
P0803000I
P0804300B
P0806600C
P0806700A

20/Y/293038
20/Y/293037
20/Y/293036
20/Y/293035
20/Y/293034
20/Y/293033
20/Y/293032
20/Y/293031
20/Y/293030

3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €

Ens destinatari

Operació
comptable
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609

Posició

11
12
13
14
15
21

3
5
7
25
27
31
41
60
62

Àrea de Presidència
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NIF

Codi XGL

Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Polinyà

P0807400G
P0809000C
P0800500A
P0810700E
P0810500I
P0811800B
P0811900J
P0813700B
P0813400I
P0813900H
P0814000F
P0815400G
P0816600A

20/Y/293029
20/Y/293028
20/Y/293027
20/Y/293026
20/Y/293025
20/Y/293024
20/Y/293023
20/Y/293022
20/Y/293021
20/Y/293020
20/Y/293019
20/Y/293018
20/Y/293017

Import concedit
(EUR)
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €

Ajuntament de Roda de Ter

P0818200H

20/Y/293016

3.400,00 €

Ajuntament de Sallent

P0819000A

20/Y/293015

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

P0819700F

20/Y/293014

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

P0820700C

20/Y/293013

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

P0820900I

20/Y/293012

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

P0820800A

20/Y/293011

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

P0821200C

20/Y/293010

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Pol de Mar

P0823500D

20/Y/293009

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

P0826200H

20/Y/293008

3.400,00 €

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

P0826400D

20/Y/293007

3.400,00 €

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

P0824400F

20/Y/293006

3.400,00 €

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

P0824800G

20/Y/293005

3.400,00 €

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

P0825000C

20/Y/293004

3.400,00 €

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

P0825100A

20/Y/293003

3.400,00 €

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

P0825900D

20/Y/293002

3.400,00 €

Ajuntament de Santpedor

P0819100I

20/Y/293001

3.400,00 €

Ajuntament de Sentmenat

P0826700G

20/Y/293000

3.400,00 €

Ajuntament de Súria

P0827400C

20/Y/292999

3.400,00 €

Ajuntament de Taradell

P0827800D

20/Y/292998

3.400,00 €

Ens destinatari

Operació
comptable
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
2003002609
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020

Posició
66
76
84
99
100
105
106
108
115
119
120
122
124
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NIF

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Ajuntament de Teià

P0828100H

20/Y/292997

3.400,00 €

Ajuntament de Tiana

P0828200F

20/Y/292996

3.400,00 €

Ajuntament de Tona

P0828300D

20/Y/292995

3.400,00 €

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

P0828900A

20/Y/292994

3.400,00 €

Ajuntament de Vacarisses

P0829100G

20/Y/292993

3.400,00 €

Ajuntament de Viladecavalls

P0830100D

20/Y/292992

3.400,00 €

Ajuntament de Vilanova del Vallès

P0831000E

20/Y/292991

3.400,00 €

Ajuntament de Vilassar de Dalt

P0821300A

20/Y/292990

3.400,00 €

Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix

P0800003F

20/Y/292989

3.400,00 €

Ens destinatari

Operació
comptable
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020
Condicionat a
MC 17/2020

Posició

Segon. APROVAR la disposició de la despesa de cinc-cents tres mil tres-cents
cinquanta euros (503.350,00 €), dels quals dos-cents vint-i-vuit mil cent cinquanta euros
(228.150,00€) resten condicionats a l’aprovació de la modificació de crèdit núm.
17/2020, a càrrec de la següent aplicació del pressupost de l’any 2020:
Aplicació pressupostaria
G/80200/34100/46286

Crèdit disposat
503.350 euros

Tercer. REDUIR per un import de nou mil cinc-cents cinquanta euros (9.550,00 €)
l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de 9 de juliol de 2020,
amb motiu de l’aprovació de la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020, d’acord amb el detall que s’indica en el present acord,
perquè el crèdit torni a estar com a disponible i, si s’escau, poder autoritzar i disposar la
despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens
beneficiari:
Aplicació
pressupostària

Import
autoritzat
(EUR)

Import concedit
(EUR)

Import de
reducció
(EUR)

Núm. op. "A"

Núm. op. "A/"

G/80200/34100/46286

512.900,00 €

503.350,00 €

9.550,00 €

2002000291

Condicionat a
Modificació de
crèdit 17/2020

Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de nou mil cinc-cents cinquanta euros
(9.550,00 €) a càrrec de la següent aplicació del pressupost de l’any 2020, condicionats
a l’aprovació de la modificació de crèdit 17/2020, i a la regularització comptable
aprovada a l’acord anterior:
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Aplicació pressupostaria
G/80200/34100/46881

Crèdit disposat
9.550,00 €

Cinquè.- APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació
aprovat a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Els ens destinataris disposen fins el 30 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini
establert, la concessió s’entendrà acceptada tàcitament, però el pagament
s’haurà de tramitar prèvia justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d’acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1. Execució anual: entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre 2020.
Justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el
2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
despeses dels ens destinataris.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o superior a 2.000 euros consisteix,
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses
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realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en
una explicació de l’actuació realitzada. Per a aquests ajuts no s’exigeix la
presentació de memòries ni formularis tècnics.
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.11. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació
de Barcelona i d’altres administracions.
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització dels termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorreguts aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de
procedir a la revocació de l’ajut.
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
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2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d) L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol
tipus per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la
resta d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la
distribució de finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a donar suport al
desenvolupament d’activitats que, en la majoria dels casos requereixen la
contractació de personal titulat que no forma part de la plantilla municipal, així
com la contractació de serveis diversos (avituallaments, serveis sanitaris, etc), i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma
següent, d’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg: S’estableix un
pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop
es presenti l’acceptació expressa.
El pagament avançat ha de facilitar les contractacions externes encara que la
despesa no hagi estat prevista en el pressupost dels ens beneficiaris.
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació
de despeses.
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4. Renúncia
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar
la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des
de l’endemà de la publicació, per tal que els ens requerits presentin la justificació
pendent i/o al·leguin el que estimin pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels ajuts no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim
de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha de
sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats, sense
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part
de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Sisè.- APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha de
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, amb la motivació que s’indica:
- Ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el pagament avançat afavoreix
l’execució de les actuacions dins del període establert i fa possible que els ens
locals destinataris puguin disposar dels recursos materials i humans necessaris
per a la realització de les activitats, encara que la despesa no estigui prevista en
els respectius pressupostos.
Setè.- PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Vuitè.- DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del
Catàleg, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de
la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència
competitiva.
Novè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de l'Àrea de Cohesió
Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència
de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats
sense finalitat de lucre, per a l'any 2020 (Exp. núm. 2020/182).- 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).
Per acord de la Junta de Govern, núm.: 35, de data 30 de gener de 2020 es va aprovar
la convocatòria (núm. 202020195120011533), 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 i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2020.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), modificat pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), va declarar a tot
el territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19. Entre les mesures d’aquesta declaració s’hi inclouen la
limitació de la llibertat de circulació de les persones, mesures adreçades a reforçar el
Sistema Nacional de Salut en tot el territori i un conjunt de mesures de contenció en els
àmbits educatiu, de l’activitat comercial o dels equipaments culturals i recreatius, entre
d’altres, que tenen per objectiu frenar la propagació del patogen i la seva evolució cap
a fases de més expansió.
La Diputació de Barcelona, per Decret de la presidència, núm.4573, de 18 de maig de
2020, va establir diverses mesures i criteris en matèria de subvencions per fer front a
les conseqüències derivades de la COVD-19, en coherència amb l’estat d’alarma
declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.
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Les mesures contingudes al seu Resolc segon, punts 1.b) i 1.c), es transcriuen a
continuació:
“
a) Finançar, amb caràcter excepcional i sempre que sigui per causes no imputables al
beneficiari, les despeses realitzades per les persones beneficiàries en què hagin
incorregut, i que estiguin directament destinades a l’objecte de la subvenció, encara que
no s’hagi assolit, total o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut, sempre que
dites despeses estiguessin previstes inicialment com a despeses subvencionables i
formessin part del pressupost del projecte subvencionat.
b) Acceptar, si es donen les circumstàncies del paràgraf anterior, la desviació entre el cost
final i el pressupost inicial, sempre que aquesta es motivi en l’expedient.”

La Base 7 de les Bases específiques de la convocatòria núm. 202020195120011533,
esmentada, establia un període presentació de sol·licituds del 17 de febrer al 12 de març
de 2020.
Finalitzat aquest termini, s’han presentat 745 sol·licituds de participació en la
convocatòria.
Aquest termini de presentació de sol·licituds, previ a la situació d’emergència creada pel
COVID-19, ha fet que les entitats no tinguessin en compte aquesta nova situació a l’hora
de presentar els seus projectes i, també, pot haver causat que molts dels projectes
presentats siguin d’impossible realització tal i com els havien plantejat abans de la
situació d’emergència, o be que hagin estat abandonats en la seva fase inicial per les
entitats ja que han centrat el seus esforços en projectes destinats a pal·liar la crisi
provocada pel COVID-19.
Per aquests motius es considera que s’ha de procedir a establir que, en la justificació de
les depeses, les entitats beneficiàries puguin aplicar els criteris establerts als apartats
1.b) i 1.c) del Resolc segon del Decret de la presidència, núm.4573, de 18 de maig de
2020.
La base 4 de les Bases específiques de la convocatòria estableix com a període
d’execució de les activitats subvencionades, el període comprés entre l’1 de gener i el
31 de desembre de 2020, i la base 22 estableix un termini de justificació entre l’11 de
gener de 2021 i el 3 de març de 2021, i la possibilitat d’un període de justificació
voluntària fins el 16 de novembre de 2020.
Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833, de data 27
de maig de 2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de
terminis.
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D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que
posteriorment l’han concretat, en el cas de terminis que, amb la represa del còmput,
s’estenen més enllà del 31 de desembre de 2020, la Diputació de Barcelona pot, amb
caràcter excepcional, modificar-los per fixar uns nous terminis, que poden ser els
mateixos de la convocatòria original.
L’aplicació de la represa del còmput comportaria que el període d’execució establert fins
el 31 de desembre de 2020, s’allargués fins el 22 de març de 2021,la qual cosa obligaria
a reajustar la despesa i destinar crèdit, del futur pressupost 2021, a finançar la part
d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat.
Atesa la manca de consignació de crèdit en el pressupost de l’any 2021 per fer front al
finançament de la part d’aquests ajuts que s’executaria l’any 2021, es considera oportú
restablir els terminis d’execució establerts a la Base 4 (de l’1 de gener al 31 de desembre
de 2020) i, en conseqüència, els terminis de justificació establerts a la Base 22.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 5 de febrer de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 494280.
Vista la Base 13 de les bases específiques de l’esmentada convocatòria, que estableix
que la proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vist que l’import inicial aprovat va ser de dos milions setanta-cinc mil euros
(2.075.000,00 €) dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social era
d’un milió tres-cents mil euros (1.300.000,00.-€), la quantitat estimada per a l’àmbit
d’Igualtat i Ciutadania era de quatre-cents vint-i-cinc mil euros (425.000,00.-€), i la
quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela era de
tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00.-€), i que aquest import inicial, tal i com
estableix la Base 11 de les Bases específiques de l’esmentada convocatòria, es podrà
incrementar en 100.000,00.-€ addicionals l’àmbit del Benestar Social i en 150.000,00-€
addicionals en l’àmbit del Respir i Serveis complementaris a la tutela.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta subscrita en data 13 i 14 de juliol de 2020.
Vist que per a poder elaborar aquesta proposta, el Gerent de Serveis de Benestar Social
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, com a òrgan instructor, va encarregar als serveis
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tècnics de les Gerències de Serveis de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania la
valoració dels projectes presentats a aquesta convocatòria.
Vistos els informes de valoració de les sol·licituds presentades, la motivació dels quals
consten a l’expedient, de les gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania,
emesos per encàrrec del Gerent de Serveis de Benestar Social, com a òrgan competent
de la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions.
Atès que s’ha procedit a determinar l’import total dels ajuts assignats per a cada àmbit
entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un
import individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 5 o
més o a la baixa si ha estat menys de 5), seguint el sistema de càlcul establert en la
Base 12 que es basa en 6 trams que premien l’excel·lència dotant d’un major valor
econòmic els punts dels projectes amb més puntuació.
Atès que per tot l’exposat, s’han efectuat per a cada àmbit les valoracions que a
continuació es detallen:
Àmbit de Benestar Social
• Els 6 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 5,20 % de l’import total
destinat a l’àmbit de Benestar social en la present convocatòria, en concret
72.800,01 €, a raó de 141,91 € cada punt obtingut en la valoració del projecte.
• Els 38 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 21,90 %
de l’import total destinat, en concret 306.600,02 €, a raó de 99,89 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot
i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
• Els 50 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 19,20 %
de l’import total destinat, en concret 268.794,54 €, a raó de 74,57 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 8 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot
i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
• Els 117 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 30,20 %
de l’import total destinat, en concret 422.799,82 €, a raó de 50,66 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 6 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot
i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
• Els 77 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen a l’11,96 %
de l’import total destinat, en concret 167.439,83 €, a raó de 32,42 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 4 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot
i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
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• Els 158 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen a l’11,54 %
de l’import total destinat, en concret 161.565,73 €, a raó de 15,62 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 3 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot
i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
• Els 8 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen a l’11,6 % de l’import
total destinat a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania en la present convocatòria, en concret
49.295,00 €, a raó de 68,19 € cada punt obtingut en la valoració del projecte.
• Els 21 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 23,4 % de
l’import total destinat, en concret 99.442,00 €, a raó de 58,53 € cada punt obtingut
en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 1 entitat, que demana una quantitat inferior al que els
correspon, així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la
que els correspondria per puntuació.
• Els 26 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 22,7 % de
l’import total destinat, en concret 96.458,00 €, a raó de 48,10 € cada punt obtingut
en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 2 entitats, que demanen una quantitat inferior al que els
correspon, així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la
que els correspondria per puntuació.
• Els 21 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 13,0 % de
l’import total destinat, en concret 55.240,00 €, a raó de 36,44 € cada punt obtingut
en la valoració del projecte.
• Els 26 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen a l’11,7 %
de l’import total destinat, en concret 49.716,00 €, a raó de 27,89 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
• Els 51 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 17,6 % de
l’import total destinat, en concret 74.777,00 €, a raó de 22,35 € cada punt obtingut
en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 1 entitat, que demana una quantitat inferior al que els
correspon, així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la
que els correspondria per puntuació.
En data 16 de juny de 2020, amb número de registre 2040045924, l’entitat TAMAIA
Viure sense violència SCL, presenta renúncia a la sol·licitud presentada pel
projecte “Prevenció de la violència masclista al llarg del cicle vital de les dones,
2020”.
Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela
• Els 2 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 9,00 % de l’import
total destinat a l’àmbit de Respir i serveis complementaris a la tutela en la present
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convocatòria, en concret 45.000,00 €, a raó de 260,12 € cada punt obtingut en la
valoració del projecte.
Els 8 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 27,70 % de
l’import total destinat, en concret 138.500,01 €, a raó de 212,42 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
Els 7 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 17,50 % de
l’import total destinat, en concret 87.500,01 €, a raó de 163,25 € cada punt obtingut
en la valoració del projecte.
Els 16 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 23,50 %
de l’import total destinat, en concret 117.499,97 €, a raó de 112,53 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 5 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot
i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
Els 13 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 12,80 %
de l’import total destinat, en concret 63.999,99 €, a raó de 75,03 € cada punt
obtingut en la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot
i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
Els 18 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 9,50 % de
l’import total destinat, en concret 47.500,02 €, a raó de 39,98 € cada punt obtingut
en la valoració del projecte.

Atès que en la base 10 també s’especificava que els projectes i/o accions
subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per
ser estimats.
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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar
a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15
de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la
presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- INCREMENTAR, d’acord amb la Base 11 de la convocatòria (núm.
202020195120011533) aprovada Junta de Govern, núm.: 35, de data 30 de gener de
2020, la quantitat inicialment assignada, en el sentit següent:
a) Incrementar la quantitat estimada per l’àmbit de Benestar Social en 99.999,95.-€,
resultant una quantia destinada a aquest àmbit, per un import total de
1.399.999,95.-€.
b) Incrementar la quantitat estimada per l’àmbit de Respir i serveis complementaris
a la tutela en 150.000,00.-€, resultant una quantia destinada a aquest àmbit, per
un import total de 500.000.-€.
Segon.- INCREMENTAR, l’autorització de la despesa, aprovada inicialment, en la
quantitat total de dos-cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb norantacinc cèntims (249.999,95.-€), desglossats de la següent manera: noranta-nou mil noucents noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (99.999,95.-€) destinats a
incrementar l’import destinat a l’àmbit de Benestar Social, a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60000/23100/48901, de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona i
cent cinquanta mil euros (150.000,00.-€) destinats a incrementar l’import destinat a
l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela, a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60000/23100/48901, de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm.
202020195120011533) 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 i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2020,
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
Àmbit del Benestar Social
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0006101

G58376872

FUNDACIÓ CEO DEL
MARESME

2020/0006142

G60439189

FUNDACIÓ ACOLLIDA I
ESPERANÇA

2020/0005868

G65434896

FUNDACIÓ VIVER DE
BELL-LLOC

NOM PROJECTE
ENTRE ABELLES II: aula
apícola per a persones amb
discapacitat intel·lectual
Servei Odontològic Pacients
Socials SOPS
Inserció laboral i social de
persones amb discapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

86

12.204,29 €

2003002561/001

86

12.204,29 €

2003002561/002

86

12.204,29 €

2003002561/003
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0006129

G58644865

FUNDACIÓ
D'ONCOLOGIA INFANTIL
ENRIQUETA
VILLAVECCHIA

2020/0006132

G60515012

ANDI DOWN SABADELL

2020/0005917

G63808760

FUNDACIÓ PRIVADA
APADIS

2020/0006582

G08828998

CASAL DELS INFANTS
PER A L'ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS

2020/0006612

G58650961

2020/0006561

NOM PROJECTE
Suport i acompanyament a
nens i joves malalts de càncer
i altres malalties que els
limiten la vida, en situació
crònica, complexa, avançada
i/o en tram final de vida
Vida independent: Pis pont i
Camí a la Nostra Llar
Formació laboral pel
desenvolupament de
l'autonomia personal i de les
habilitats de persones amb
discapacitat i/o trastorn
mental.

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

85

12.062,38 €

2003002561/004

85

12.062,38 €

2003002561/005

85

12.062,38 €

2003002561/006

Vincles espai maternoinfantil
per créixer junts

84

8.391,17 €

2003002561/007

FEDERACIÓ CORDIBAIX

SIADIF - Servei d'Informació i
Assessorament a la diversitat
funcional

84

8.391,17 €

2003002561/008

G59435180

ABD ASSOCIACIÓ
BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT

Preinfant

84

8.391,17 €

2003002561/009

2020/0005193

G60889706

ASSOCIACIÓ DONES NO
ESTÀNDARDS

Les No Estàndards Actuem:
Servei d’intervenció
Psicosociolaboral de la dona
amb discapacitat

84

8.391,17 €

2003002561/010

2020/0004995

G61516746

ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS
D'ALZHEIMER DEL BAIX
LLOBREGAT

Aules de Memòria
Terapèutica

84

8.391,17 €

2003002561/011

84

8.391,17 €

2003002561/012

84

8.391,17 €

2003002561/013

84

8.391,17 €

2003002561/014

84

8.391,17 €

2003002561/015

Formant-nos per la lluita
contra l'estigma des d'allò
local

84

8.391,17 €

2003002561/016

En primera persona

83

8.291,28 €

2003002561/017

83

8.291,28 €

2003002561/018

83

8.291,28 €

2003002561/019

83

8.291,28 €

2003002561/020

2020/0006098

G61884359

FUNDACIÓ AUTÒNOMA
SOLIDÀRIA (FAS)

Programa socioeducatiu
CROMA 2.0: investigar,
descobrir i aprendre - Igualtat
d'oportunitats en l'accés a
l'educació d'infants en risc
d'exclusió al Vallès Occidental

2020/0005867

G63487607

FUNDACIÓ PRIVADA
LLIGA CATALANA
D'AJUDA ONCOLÒGICA –
ONCOLLIGA -

Servei d'Atenció a Domicili
Integral (SAD-I) per a
persones amb càncer

2020/0006150

G63880165

FUNDACIÓ
INTERNACIONAL
MIQUEL VALLS CONTRA
L'ESCLEROSI LATERAL
AMIOTRÒFICA

2020/0004217

G64821309

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENDIS

2020/0006407

G65472011

2020/0006465

G58049016

2020/0005456

G60316411

2020/0006249

G62860796

2020/0005233

G63539571

OBERTAMENT,
ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA LLUITA CONTRA
L'ESTIGMA EN SALUT
MENTAL
FUNDACIÓ PRIVADA
PRESIDENT AMAT
ROUMENS (FUPAR)
ASSOCIACIÓ AMPUTATS
SANT JORDI
TOT RAVAL, FUNDACIÓ
PRIVADA
FUNDACIÓ APADO

Suport domiciliari
multidisciplinari dirigit a
persones afectades
d'Esclerosi Lateral Amiotròfica
(ELA) i altres malalties de la
motoneurona (MM) i les seves
famílies.
Per a un treball digne Programa d'Inserció
Sociolaboral per a persones
amb discapacitat intel·lectual

CONNECTA'T AMB LA
DISCAPACITAT! La joventut
davant la discapacitat,
consciència social i solidaritat.
"Raval, Territori Socialment
Responsable 2020"
EMPODERA'T
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0005235

G63785273

ASSOCIACIÓ MECAL

2020/0006182

F08640997

TALLER JERONI DE
MORAGAS SCCL

2020/0006195

G58315953

2020/0006485

G60136637

2020/0006421

G60941861

ATENEU
SANTCUGATENC
FUNDACIÓ PRIVADA
ÀURIA
PRODISCAPACITATS
FUNDACIÓ PRIVADA
TERRASSENCA -PRODIS
ÊTHOS, ASSOCIACIÓ
PER A LA PREVENCIÓ I
REHABILITACIÓ
INTEGRAL DE LES
DEPENDÈNCIES

2020/0005865

G64386048

2020/0006175

G64570617

ASSOCIACIÓ PER LA
VIDA INDEPENDENT

2020/0005764

G64778962

ASOCIACIÓN SOCIO
CULTURAL RADIO
NIKOSIA

2020/0004910

G58308099

CENTRO CULTURAL
GITANO LA MINA

2020/0004306

G58524927

ASSOCIACIÓ FAMILIARS
MALALTS ALZHEIMER
BARCELONA

2020/0006233

G58710435

2020/0005304

G61314290

2020/0006239

G65715385

2020/0006820

G64216385

FUNDACIÓ PRIVADA
TALLERS DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS I AMICS DE
L'HOSPITAL SANT
JAUME DE CALELLA
FUNDACIÓ ACCIÓ
BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT
FUNDACIÓ VICKI
BERNADET

2020/0004781

F08852279

COOPERATIVA DE
TREBALL CALANDRA
SCCL

2020/0006061

G58377839

ASSOCIACIÓ ALBA

2020/0006276

G58858416

ASSOCIACIÓ RAUXA

2020/0005827

G59546556

FUNDACIÓ PRIVADA
TRINIJOVE

NOM PROJECTE
Programació de sessions de
curtmetratge amb animador/a
per a nens i nenes amb
discapacitat intel·lectual als
municipis de la Diputació de
Barcelona
TJMAPPS Tecnologia
inclusiva per millorar la
qualitat de vida, enfortir les
capacitats cognitives, la salut
mental i envelliment saludable

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

83

8.291,28 €

2003002561/021

82

8.191,38 €

2003002561/022

Espai de Lleure

82

8.191,38 €

2003002561/023

Projecte equiparar
oportunitats

82

8.191,38 €

2003002561/024

Escola Professional de Prodis

82

8.191,38 €

2003002561/025

82

8.191,38 €

2003002561/026

82

8.191,38 €

2003002561/027

82

8.191,38 €

2003002561/028

81

8.091,49 €

2003002561/029

81

8.091,49 €

2003002561/030

TEIXIM VINCLES PER LA
INCLUSIÓ COMUNITÀRIA II

81

8.091,49 €

2003002561/031

Club Social de Salut Mental
L'Encenall

81

8.091,49 €

2003002561/032

Comunitat Activa

81

8.091,49 €

2003002561/033

Paraules que fan xarxa

81

6.510,50 €

2003002561/034

81

5.000,00 €

2003002561/035

80

7.991,59 €

2003002561/036

80

7.991,59 €

2003002561/037

80

7.991,59 €

2003002561/038

CENTRE DE DIA:
PROGRAMA DE
REHABILITACIÓ INTEGRAL I
REINSERCIÓ
SOCIOLABORAL
VIURE A CASA AMB
SUPORT, AUTONOMIA I
SEGURETAT (3 ACCIONS)
Nikosia en creixement: Drets,
participació, sensibilització i
ajuda mútua en salut mental
Projecte d'Inclusió Social i
Cultural per a la comunitat
gitana del barri de la Mina
Intervenció integral soci
terapèutica adreçada als
familiar cuidadors i a la
persona diagnosticada de
Alzheimer en fase lleu i
moderada.

Integració socio cultural per a
persones amb discapacitat
intel·lectual, mental i física de
la comarca d'Osona
Alba Jove - Centre d' atenció
d' adolescents amb
problemes d' addiccions i/o
conductes desadaptatives.
TRACTAMENT D'ENOLISME
CRÒNIC, TABAQUISME I
ALTRES DROGUES EN
TRANSEÜNTS CRÒNICS
SENSE LLAR
"DONEM UN PAS
ENDAVANT" CENTRE
OBERT D'INFÀNCIA I
FAMÍLIA NEUS PUIG
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0004923

G59746982

2020/0006818

G60229846

2020/0006748

G61797197

2020/0006632

G61878831

FUNDACIÓ SALUT I
COMUNITAT

2020/0006402

G62049382

FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
FAMILIARS MALALTS
D'ALZHEIMER
CATALUNYA (FAFAC)

2020/0005634

G63352371

FUNDACIÓ PRIVADA
LLARS COMPARTIDES

2020/0006375

F61800843

DELTACOOP SCCL

2020/0006084

G08974917

ASSOCIACIÓ TAPÍS

2020/0006236

G58190786

2020/0005984

G58208067

2020/0006252

G58774415

2020/0006564

G59685784

ASSOCIACIÓ LA
ROTLLANA

2020/0003983

G60412251

ASSOCIACIÓ
DISCAPACITAT VISUAL
CATALUNYA: B1, B2, B3

2020/0004990

G60465838

ASSOCIACIÓ GRUP
CALIU-INICIATIVES
SOCIALS

2020/0006426

G61449104

ASSOCIACIÓ
COORDINADORA
D'AJUDA UNIDA (ACAU)

2020/0005081

G62207444

2020/0005018

G63435614

2020/0005350

G63724405

2020/0005328

G65469645

2020/0006738

G66264953

ENTITAT

NOM PROJECTE

AEC GRIS FUNDACIÓ
PRIVADA
FUNDACIÓ PRIVADA
FORMACIÓ I TREBALL
ASSOCIACIÓ ENTREM-HI

SOFI (Servei d'Orientació
Familiar i Individual)
Activa’t en la recerca de feina
– IMPULSA’T
Forma't
EPF - En Plenes Facultats.
Prevenció de riscos vinculats
al consum de drogues i la
sexualitat en universitats

ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS DE
MITJANS AUDIOVISUALS
DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
DISMINUÏTS FÍSICS
D'OSONA
ASSOCIACIÓ
COORDINADORA DE
COL·LECTIUS DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT DE
L'HOSPITALET

FUNDACIÓ ADIMIR
FUNDACIÓ PRIVADA
PROJECTE AURA
ASSOCIACIÓ SAÓPRAT
CENTRE DE RECURSOS
AUTISME BARCELONA
(CRAB) FUNDACIÓ
FUNDACIÓ
ESPIGOLADORS

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

80

7.991,59 €

2003002561/039

80

7.991,59 €

2003002561/040

80

7.991,59 €

2003002561/041

80

7.991,59 €

2003002561/042

80

7.991,59 €

2003002561/043

80

7.991,59 €

2003002561/044

79

5.890,65 €

2003002561/045

79

5.890,65 €

2003002561/046

79

5.890,65 €

2003002561/047

Xarxa Inquieta

79

5.890,65 €

2003002561/048

Gaudim del temps de lleure i
millorem la vida de les
persones amb discapacitat
intel·lectual

79

5.890,65 €

2003002561/049

79

5.890,65 €

2003002561/050

79

5.890,65 €

2003002561/051

79

5.890,65 €

2003002561/052

79

5.890,65 €

2003002561/053

79

5.890,65 €

2003002561/054

AURA HABITAT

79

5.890,65 €

2003002561/055

SaóFamílies
SERVEI D'ATENCIÓ A
FAMÍLIES ESPECIALITZAT
EN TEA - SAFE
Accions participatives per
garantir el dret a l'alimentació
saludable i equilibrada a
persones receptores d'ajudes
alimentàries.

79

5.890,65 €

2003002561/056

79

5.890,65 €

2003002561/057

79

5.890,65 €

2003002561/058

Atenció i suport a les famílies
cuidadores d'un malalt
d'Alzheimer
Llars compartides.
Cohabitatge per a gent gran
amb rendes baixes
La Saleta, Aula d'Atenció
Especialitzada per a infants
amb greu discapacitat dins
l'Escola Bressol.
Aktua - Itineraris d'inserció
sociolaboral per a joves en
risc d'exclusió
Programa d'Educació
Audiovisual - Especialització
en prevenció de tecnoaddiccions

ACT-JOVE Projecte per la
inclusió social dels
adolescents i joves de
Badalona.
Integració social de les
persones amb discapacitat
visual a través dels serveis
oferts i les activitats de
sensibilització
Un nou impuls per l'Ateneu
Divers
PROGRAMA D'ATENCIÓ
INTEGRAL I D'INSERCIÓ
SOCIOLABORAL DE
PERSONES EN RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL AMB
HABITATGES D'INCLUSIÓ
CAID MONTCADA

Àrea de Presidència
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NÚM.
EXPEDIENT
2020/0006556

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

G58219874

ATRA ASSOCIACIÓ

2020/0006138

G58443771

FUNDACIÓ PRIVADA
BANC DELS ALIMENTS

2020/0006074

G63282917

ASSOCIACIÓ DE LES
MUCOPOLISCARIDOSIS I
SÍNDROMES
RELACIONATS

2020/0005869

F08237562

CIPO, SCCL

2020/0005112

G58511981

FUNDACIÓ AVE MARIA
FUNDACIÓ PRIVADA
PER A LA LLUITA
CONTRA L' ESCLEROSI
MÚLTIPLE

ACTUA
Aprofitament i Distribució
d'Aliments. Lluita contra el
malbaratament alimentari.
Promoció a la autonomia
personal dels afectats de
MPS i síndromes
relacionades- Fisioteràpia a
domicili, psicoteràpia i Llar
MPS per a nens/es
hospitalitzats
Artesania per a la inclusió
2020
Llars de vida

2020/0005035

G59165100

2020/0005877

G61258935

2020/0006540

G64492713

2020/0005611

R0800314G

2020/0004070

G63552814

CLUB ESPORTIU
ESBONAT I AMISTAT
BARCELONA
ASSOCIACIÓ AJUDAMPREDEGENT
CÀRITAS DIOCESANA
DE BARCELONA
PICAM, ASSOCIACIÓ
PREVENCIÓ I
INFORMACIÓ CÀNCER
MOLINS

2020/0005144

F61054706

GSIS ( GRUP SERVEIS
INICIATIVA
SOCIAL),SCCL

2020/0006054

G58452210

CAE, FORMACIÓ I
SERVEIS
SOCIOCULTURALS

2020/0004417

G58658238

2020/0005835

G64576739

2020/0006064

G65158735

2020/0006273

G81802290

2020/0006194

G08317059

2020/0006069

G60188521

2020/0006202

G59551119

2020/0006144

G61749917

2020/0004553

G59154740

ASSOCIACIÓ DIT I FET
AIS , AYUDA A LA
INFANCIA SIN
RECURSOS
FUNDACIÓ PER A JOVES
LA CARENA
FUNDACIÓN INFANTIL
RONALD MCDONALD
CASA RONALD
MCDONALD
BARCELONA
AUXILIA BARCELONA
ASSOCIACIÓ ELS AMICS
DE LA PLAÇA SANTA
MADRONA
CEMFIS
SALUT MENTAL
CATALUNYA ANOIA
ASSOCIACIÓ
COORDINADORA
NACIONAL DE JUBILATS
I PENSIONISTES DE
CATALUNYA

78

5.816,08 €

OPERACIÓ
COMPTABLE
2003002561/059

78

5.816,08 €

2003002561/060

78

5.816,08 €

2003002561/061

78

4.000,00 €

2003002561/062

PUNTS

IMPORT

77

5.741,52 €

2003002561/063

Servei psicosocial integrat per
a persones amb esclerosi
múltiple i les seves famílies

77

5.741,52 €

2003002561/064

Esport i oci inclusiu com a
eines d'inclusió i
reconeixement social per a
persones amb discapacitat

77

5.741,52 €

2003002561/065

Circuit Cognitiu

77

5.741,52 €

2003002561/066

Servei d'Ajudes Econòmiques
(SAE)

77

5.741,52 €

2003002561/067

"El Fil de la Vida"

77

5.578,68 €

2003002561/068

77

2.810,10 €

2003002561/069

76

5.666,95 €

2003002561/070

76

5.666,95 €

2003002561/071

AISBAND, música que integra

76

5.666,95 €

2003002561/072

PROGRAMA DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ ACADÈMICA I
LABORAL PER A JOVES EN
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

76

5.666,95 €

2003002561/073

Una llar fora de la llar per als
infants malalts i les seves
famílies en situació de
vulnerabilitat social

76

5.666,95 €

2003002561/074

AIXECANT EL VOL

76

4.672,50 €

2003002561/075

Suport i col·laboració amb el
programa Baixem al Carrer

76

3.500,00 €

2003002561/076

La discapacitat no ens limita,
no ho facis tu

76

3.000,00 €

2003002561/077

EQUIP D'INTERVENCIÓ
DOMICILIÀRIA

76

3.000,00 €

2003002561/078

GRANS VOLUNTARIS DE LA
COMUNICACIÓ AMB LA
GENT GRAN

76

2.150,00 €

2003002561/079

El ioga, una eina excel·lent
per a posar en pràctica la
inclusió social de les
persones amb discapacitat
intel·lectual : tallers inclusius.
LÚCIDS. Projecte
d'acompanyament i reforç
personal i escolar a
adolescents
Reinventar-se

Àrea de Presidència
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0006641

F61969093

ISOM SCCL

2020/0006127

G08569303

ASSOCIACIÓ ESCLAT

2020/0006254

G08831000

FUNDACIÓ PRIVADA
CASAL BENÈFIC
PREMIANENC

2020/0006056

G08998858

FUNDACION PRIVADA
PREVENT

2020/0006541

G28197564

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
(AECC)
FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA BALMES

2020/0006526

G58020124

2020/0006555

G60531100

2020/0006246

G60611589

2020/0005780

G64041353

2020/0006168

G64685274

ACIDH - ASSOCIACIÓ
CATALANA
D'INTEGRACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
HUMÀ
CENTRE CULTURAL DE
FORMACIÓ I OCUPACIÓ
PROFESSIONAL SANT
MARTÍ
ALZHEIMER CATALUNYA
FUNDACIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA
GOEL

2020/0005616

G65192650

ASSOCIACIÓ EL FAR

2020/0005806

G66080474

ASSOCIACIÓ D'OCI
INCLUSIU DEL GARRAF
"VILANOVA ACTUA"

2020/0004547

G66690801

2020/0006285

G66762741

2020/0005281

G62957212

ENTRESOL,
ASSOCIACIÓ PER
L'HABITATGE I LA
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
ASSOCIACIÓ
BELLÀNIMA, ESPAI
D'EXPRESSIÓ PER A LA
VELLESA
FUNDACIÓ PRIVADA
USZHEIMER PER A
MALALTIES
NEURODEGENERATIVES

NOM PROJECTE
Espai socioeducatiu LlefiàServei de suport a les famílies
amb infants 0-3 en situació de
risc. Espai familiar La Tribu
Continuïtat del projecte de
Teràpia assistida amb gossos
Construint un model de gestió
propi basat en el respecte als
drets fonamentals de les
persones: "Casal Benèfic
Premianenc, evolucionant cap
un model de gestió de qualitat
centrat en la cura de les
persones sense subjeccions"
UNOMAS: SERVEI
INTEGRAL PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL I LA
MILLORA DE
L'OCUPABILITAT EN
PERSONES AMB
DISCAPACITAT I/O
TRASTORN DE SALUT
MENTAL

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

75

5.592,39 €

2003002561/080

75

5.592,39 €

2003002561/081

75

5.592,39 €

2003002561/082

75

5.592,39 €

2003002561/083

Cuidar-se per cuidar

75

5.592,39 €

2003002561/084

Millora del procés de
rehabilitació per persones
amb addicions a través de la
monitorització de les dades
obtingudes per una aplicació
mòbil

75

5.592,39 €

2003002561/085

VALOR(S), INCLUSIÓ
SOCIOLABORAL DE LES
PERSONES AMB
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT

75

5.592,39 €

2003002561/086

"A TU LADO"

75

5.592,39 €

2003002561/087

Persona i Família

75

5.592,39 €

2003002561/088

MEFI

75

5.592,39 €

2003002561/089

75

5.592,39 €

2003002561/090

75

5.592,39 €

2003002561/091

Transició a la pròpia llar "Pis
de Gràcia"

75

5.592,39 €

2003002561/092

Moviment i expressió corporal
per a persones grans

75

5.592,39 €

2003002561/093

Grup de suport a famílies
cuidadores d'Alzheimer

75

4.830,11 €

2003002561/094

Atenció i suport a les famílies,
activitats i sensibilització
comunitària en salut mental
Sant Joan, Actua!, espai d'oci
per persones amb
discapacitat intel·lectual,
física i/o sensorial
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

NOM PROJECTE

74

3.748,58 €

2003002561/095

74

3.748,58 €

2003002561/096

74

3.748,58 €

2003002561/097

74

3.748,58 €

2003002561/098

74

3.748,58 €

2003002561/099

2020/0006640

F17444225

SUARA SERVEIS, SCCL

Implantació d'un programa
d'exercici físic
multicomponent per a la
millora de la capacitat
funcional i la prevenció de
caigudes en la persona
prefràgil i fràgil

2020/0006268

F25628579

L'ARADA CREATIVITAT
SOCIAL SCCL

Projecte Propers
ACOMPANYAMENT DE
DONES AMB INFANTS A
CÀRREC EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT AMB
HABITATGES D'INCLUSIÓ
Tallers "Pensions, Maltracte
de gènere i Seguretat per la
Gent Gran"
El Botó Màgic, una
companyia de contacontes
inclusiva. Procés
d'empoderament, les
persones amb discapacitat
com emissores de serveis
pedagògics per a infants a
escoles ordinàries.

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

ENTITAT

2020/0006196

G08424871

FUNDACIÓ MARIA
RAVENTÓS

2020/0006440

G08496622

UNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORS DE
CATALUNYA

2020/0005192

G08575441

ASPASIM

2020/0006170

G08931974

MINYONS ESCOLTES I
GUIES DE CATALUNYA

El Cau, espai inclusiu

74

3.748,58 €

2003002561/100

74

3.748,58 €

2003002561/101

2020/0006422

G08955411

ASSOCIACIÓ ESTEL

ATENCIÓ I
ASSESSORAMENT
PSICOSOCIAL PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT I LES
SEVES FAMÍLIES

2020/0005720

G08973224

INSTITUT DE TREBALL
SOCIAL I DE SERVEIS
SOCIALS (INTRESS)

El Vincle Maternoinfantil

74

3.748,58 €

2003002561/102

CLUB MUNTANYENC
SANT CUGAT

DESENVOLUPAMENT
PERSONAL I INCLUSIÓ DE
LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT/DIVERSITAT
FUNCIONAL A TRAVÉS DE
L'ATLETISME

74

3.748,58 €

2003002561/103

BOTIGA DE L'INQUIET

74

3.748,58 €

2003002561/104

74

3.748,58 €

2003002561/105

74

3.748,58 €

2003002561/106

74

3.748,58 €

2003002561/107

74

3.748,58 €

2003002561/108

74

3.748,58 €

2003002561/109

2020/0005217

G58500786

2020/0006271

G58682196

2020/0006165

G58711037

2020/0006107

G58864679

ASPAYM CATALUNYA

2020/0005045

G59342170

ASSOCIACIÓ CULTURA
TRETZE

2020/0005736

G60016334

ASSOCIACIÓ CATALANA
LA LLAR DE L'AFECTAT
D'ESCLEROSI MULTIPLE

2020/0006097

G60037348

ASSOCIACIÓ
ECOSERVEIS

FUNDACIÓ PRIVADA
PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTELLECTUAL CATALONIA
ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA INFANCIA
MALTRACTADA- ACIM

MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT
PER LA QUAL SE
SOL·LICITA SUBVENCIÓ
AIPAP (Atenció Integral i
Promoció de l'Autonomia
Personal)
Espais de Suport
socioeducatiu per a infants i
joves en risc de vulnerabilitat
Pla d'atenció integral per a
persones amb esclerosi
múltiple i altres malalties
neurodegeneratives
ENERGIA JUSTA: XARXA
PER L'ERADICACIÓ DE LA
POBRESA ENERGÈTICA EN
COL·LECTIUS EN SITUACIÓ
DE VULNERABILITAT
SOCIAL

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0006209

G60111515

2020/0006091

G60515707

2020/0006584

G60526068

ASSOCIACIÓ CATALANA
SÍNDROME DE RETT

2020/0005501

G60554425

CLUB ESPORTIU
HORITZÓ 1994

2020/0004870

G60729084

ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
INTEGRAL, FP

2020/0006437

G60764370

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE LA SINDROME X
FRAGIL

NOM PROJECTE

ASSOCIACIÓ DE
MALALTS DE CROHN I
COLITIS ULCEROSA DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ PER A LA
SALUT FAMILIAR I
COMUNITÀRIA VENTIJOL

Programa d'atenció
sociosanitària a les persones
afectades de Crohn i Colitis
Ulcerosa a Catalunya

74

3.748,58 €

2003002561/110

CRUILLA

74

3.748,58 €

2003002561/111

74

3.748,58 €

2003002561/112

74

3.748,58 €

2003002561/113

74

3.748,58 €

2003002561/114

74

3.748,58 €

2003002561/115

Suport i acompanyament a
persones amb malalties
hepàtiques, trasplantades i
les seves famílies

74

3.748,58 €

2003002561/116

Connectem!

74

3.748,58 €

2003002561/117

74

3.748,58 €

2003002561/118

74

3.748,58 €

2003002561/119

74

3.748,58 €

2003002561/120

74

3.748,58 €

2003002561/121

74

3.748,58 €

2003002561/122

74

3.748,58 €

2003002561/123

Programa d'intervencions
adreçades a les noies amb la
síndrome de Rett i les seves
famílies.
ACTIVITATS AQUÀTIQUES
ADAPTADES COM A EINA
D'INCLUSIÓ DE LES
PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL AL
VALLÈS OCCIDENTAL
Programa d'Atenció Integral a
infància i adolescència en
situació de risc social i les
seves famílies (PAIF)
Atenció a persones amb la
síndrome X Fràgil i
acompanyament a les seves
famílies

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

ENTITAT

2020/0006291

G61003273

2020/0006588

G61183216

2020/0006160

G61197653

2020/0005578

G61225918

2020/0006260

G61240958

ASSOCIACIÓ DE
MALALTS I
TRASPLANTATS
HEPÀTICS DE
CATALUNYA
CENTRE DE PROMOCIÓ
SOCIAL FRANCESC
PALAU
FEDERACIÓ CATALANA
DE L'ESPLAI
FUNDACIÓ PRIVADA
AVISMÓN-CATALUNYA
RATIO

2020/0006102

G61246401

APANSCE

2020/0005430

G61314621

FUNDACIÓ ELS XIPRERS

2020/0006631

G61493854

FUNDACIÓ ICTUS

2020/0006406

G61688560

ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA DE LA
SÍNDROME CORNELIA
DE LANGE

Programa d'atenció familiar
amb infants amb la Síndrome
Cornelia de Lange

74

3.748,58 €

2003002561/124

2020/0005879

G62123484

PALLAPUPAS

L'humor com a eina per al
benestar de les persones
hospitalitzades i les seves
famílies.

74

3.748,58 €

2003002561/125

2020/0006615

G62564372

FUNDACIÓ ANA RIBOT
DURAN

REGALA SOMRIURES

74

3.748,58 €

2003002561/126

74

3.748,58 €

2003002561/127

74

3.748,58 €

2003002561/128

2020/0005955

G62781935

CENTRE D'ACOLIIDA
ASSÍS

2020/0006531

G63239115

FUNDACIÓ AROA

Aprendre + Divertir-se = Èxit
Educatiu
Acompanyament i bon tracte
a les persones grans
RATIO Generant Oportunitats
COMUNICAR DINS LA
FAMÍLIA
Atenció integral a persones
amb TEA, discapacitat
intel·lectual i trastorns de
conducta.
VIURE DESPRÉS D'UN
ICTUS

Atenció integral a persones
en situació de Sense llar i
Vulnerabilitat Social.
Projecte DAMARA per
l'Atenció a la Salut Mental de
la Infància i l'Adolescència en
situació de risc psicosocial
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0004874

G63369755

FUNDACIÓ JUBERT
FIGUERAS

2020/0005263

G63419451

ASSOCIACIÓ DE LLEURE
I ESPORT COMKEDEM

2020/0006237

G63512412

FUNDACIÓ PRIVADA LA
SALUT ALTA

2020/0006609

G63721963

ASSOCIACIÓ COMISSIÓ
CATALANA D'AJUDA AL
REFUGIAT

2020/0005095

G64107188

2020/0006143

G64147184

2020/0005924

G64378839

2020/0004880

G64722655

2020/0006184

G65026429

2020/0006085

G65052029

2020/0005728

G65258659

2020/0005148

G65289712

2020/0005427

G65497265

ONCOVALLES
FUNDACIÓ
PRIV.GRANOLLERS I
V.O.CONTRA EL
CÀNCER
FUNDACIÓ INSTITUT DE
REINSERCIÓ SOCIAL
FUNDACIÓ GRUP
D'AFECTATS
D'ESCLEROSI MÚLTIPLE
FUNDACIÓ PRIVADA
PER A LA PROMOCIÓ DE
L'ESPORTISTA ADAPTAT
FUNDACIÓN
PALIACLINIC
ASSOCIACIÓ
D'HEMOGLOBINÚRIA
PAROXÍSTICA
NOCTURNA (HPNE)
ASSOCIACIÓ PER LA
INSERCIÓ SOCIAL I
LABORAL
CLUB ESPORTIU FEM
ESPORT MATARÓ
ASSOCIACIÓ
ARTRANSFORMA

NOM PROJECTE
#Cuidardequicuida Acollir i
acompanyar a persones i
famílies cuidador@s de
malalts, desplaçades i sense
recursos.
Equip i escola bàsquet i
hoquei en cadira de rodes per
a infants i joves amb
discapacitat física i sense
Centre Obert Adolescents:
A100
Servei d'atenció i
acompanyament jurídic per a
persones desplaçades
forçosament en situació de
vulnerabilitat i risc d'exclusió
social

2003002561/129

74

3.748,58 €

2003002561/130

74

3.748,58 €

2003002561/131

74

3.748,58 €

2003002561/132

Tallers Terapèutics - Grups
d'Ajuda Mútua

74

3.748,58 €

2003002561/133

Projecte Click

74

3.748,58 €

2003002561/134

Diguem adeu a l'esclerosis
múltiple

74

3.748,58 €

2003002561/135

Aquazul: Escuela de Natación
Adaptada e inclusiva

74

3.748,58 €

2003002561/136

SUPORT EMOCIONAL I
ACOMPANYAMENT A NENS
I NENES AMB MALALTIA
AVANÇADA I LES SEVES
FAMÍLIES, EN RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL

74

3.748,58 €

2003002561/137

Viure amb HPN

74

3.748,58 €

2003002561/138

Pisos assistits: TRAJECTE,
ELNA i PROJECTE

74

3.748,58 €

2003002561/139

FEM ESPORT, FEM CIUTAT.

74

3.748,58 €

2003002561/140

Música i Dansa a l'abast

74

3.748,58 €

2003002561/141

74

3.748,58 €

2003002561/142

74

3.748,58 €

2003002561/143

74

3.748,58 €

2003002561/144

74

3.748,58 €

2003002561/145

Edugam. Prevenció de les
apostes esportives on/offline

74

3.748,58 €

2003002561/146

Inclús, cinema i discapacitat

74

3.748,58 €

2003002561/147

G65671828

ACTIVAMENT
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ

2020/0004067

G65687493

ASOCIACIÓN GRUPO
TEATRO IMAGINA

Projecte Imagina 2020

ASSOCIACIÓ L'ESTEL ASSOCIACIÓ PRO
PERSONES EN RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL

2020/0005042

G65862260

AURORA GESTIÓ DE
PROJECTES SOCIALS

2020/0006131

G66546581

2020/0005737

G66940024

EPISTEME.
INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN SOCIAL
ASSOCIACIÓ INCLÚS

OPERACIÓ
COMPTABLE

3.748,58 €

2020/0006235

G65858169

IMPORT

74

Programa Integral de
Capacitació i Empoderament
de la Base Social per a la
Autogestió i la Inclusió

2020/0006007

PUNTS

PROJECTE SOCIAL DE
L'ASSOCIACIÓ ESTEL 2020:
OCI I LLEURE, TERÀPIA
OCUPACIONAL I
AUTONOMIA A LA LLAR
Open Future - Inserció
Sociolaboral per joves
vulnerables

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0005819

G79362497

FUNDACIÓ SAVE THE
CHILDREN

2020/0005520

R0800544I

2020/0006173

R0801973I

2020/0006416

G62188214

2020/0005975

G08610453

2020/0004192

G08917247

2020/0005428

G61377586

FUNDACIÓ PRIVADA
ADANA

2020/0005243

G62659230

CREACION POSITIVA

2020/0005934

G63424519

FUNDACIÓ PRIVADA
GERMINA

2020/0006383

G63974380

2020/0006425

G64373608

2020/0004965

R0801621D

2020/0006390

G65031817

2020/0006450

G62648555

2020/0006106

G58138785

2020/0006518

G61779088

2020/0006454

G62670187

2020/0005210

G62944939

2020/0006841

G63214043

2020/0005258

G65075384

2020/0006071

G65187056

2020/0006395

G66241993

2020/0006232

G61097341

CÀRITAS
INTERPARROQUIAL DE
MATARÓ
CÀRITAS DIOCESANA
DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT
FEDERACIÓ D'ENTITATS
AMB PROJECTES I
PISOS ASSISTITS
CENTRE RECREATIU I
CULTURAL DE
PERSONES SORDES DE
BARCELONA
ASSOCIACIÓ
D´ALCOHÒLICS
REHABILITATS DE
SANTA COLOMA DE
GRAMENET

ASSOCIACIÓ FAMILIAR
ALZHEIMER DEL
MARESME (AFAM)
FUNDACIÓ
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
CÀRITAS PARROQUIAL
DE BERGA
ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA
ALTIPLÀ
FUNDACIÓ LOTUS BLAU
FUNDACIÓ PRIVADA
HORITZÓ DEL
BERGUEDÀ
FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA COMTAL
FUNDACIÓ PRIVADA
IDEA
CAMINANT PLEGATS EN
EL DOL
FUNDACIÓ QUATRE
VENTS, FUNDACIÓ
PRIVADA
ASSOCIACIÓ
SUSOESPAI.CREACIÓ I
SALUT MENTAL
FUNDACIÓ TAC OSONA
ASSOCIACIÓ SOCIO
CULTURAL L'ALTRE
FESTIVAL
FEDERACIÓ ESPORTIVA
DE SORDS DE
CATALUNYA

NOM PROJECTE
"El meu present és el nostre
futur": Lluita contra la pobresa
infantil al Vallès Oriental - SAI
Canovelles
CASAL OBERT: Reforç
educatiu de primària i
secundària
Acollida i acompanyament a
persones i famílies en situació
de vulnerabilitat social

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

74

3.748,58 €

2003002561/148

74

3.748,58 €

2003002561/149

74

3.748,58 €

2003002561/150

Més activitats a l'Espai Jove!

74

2.750,00 €

2003002561/151

Accessibilitat comunicativa i
promoció social de les
persones sordes

73

3.697,92 €

2003002561/152

Atenció global a malats
alcohòlics i les seves famílies

73

3.697,92 €

2003002561/153

73

3.697,92 €

2003002561/154

73

3.697,92 €

2003002561/155

73

3.697,92 €

2003002561/156

73

3.697,92 €

2003002561/157

FESTES ACCESSIBLES

73

3.697,92 €

2003002561/158

ANANT MÉS ENLLÀ

73

3.697,92 €

2003002561/159

Caminant cap al futur 2020

73

3.315,00 €

2003002561/160

CUIDEM ELS GRANS

73

3.240,00 €

2003002561/161

Tallers temàtics per a la
inclusió social

72

3.647,27 €

2003002561/162

Construeix-te

72

3.647,27 €

2003002561/163

72

3.647,27 €

2003002561/164

72

3.647,27 €

2003002561/165

72

3.647,27 €

2003002561/166

72

3.647,27 €

2003002561/167

72

3.647,27 €

2003002561/168

72

3.647,27 €

2003002561/169

72

3.350,00 €

2003002561/170

Prevenció de l'exclusió social
de nens i joves amb TDAH i
altres trastorns del
neurodesenvolupament
Acompanyament Social a
dones i homes amb vih
INFANTS ADOLESCENTS I
FAMÍLIES MILLORANT EL
BARRI
Unitat d'Estimulació
Terapèutica i de Respir
Familiar al Maresme

TEIXIM BARRI: recosint
oportunitats i filant futur
Servei d'Acompanyament en
el Dol de la Catalunya Central
SERVEI D’ATENCIÓ
D’INFANTS I FAMÍLIES
QUATRE VENTS (SAIF)
ACCIOART
DISCAPACITAT I TEA:
funcionem diferent però si ens
ajudes ens adaptem
L'Altre - Assessorament i
Formació en Arts Escèniques
i Salut Mental
Integració de les persones
sordes a través de l'esport

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT
2020/0004141

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

G66220153

CUIDA LA VIDA

72

2.500,00 €

2020/0006445

G58276072

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER AL PARKINSON

Dansant sense etiquetes
ATENCIÓ I SUPORT A LES
FAMÍLIES CUIDADORES DE
PERSONES AFECTADES
PER LA MALALTIA DE
PARKINSON

OPERACIÓ
COMPTABLE
2003002561/171

71

3.596,61 €

2003002561/172

2020/0005191

G59898502

FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
GITANES DE
CATALUNYA

AMEN LAS SAMAS

71

3.596,61 €

2003002561/173

2020/0005915

G60605318

AACIC. ASSOCIACIÓ
CARDIOPATIES
CONGÈNITES

71

3.596,61 €

2003002561/174

2020/0005580

G61019642

71

3.596,61 €

2003002561/175

2020/0005864

G61095220

71

3.596,61 €

2003002561/176

2020/0006099

G61356689

71

3.596,61 €

2003002561/177

2020/0005793

G62079991

71

3.596,61 €

2003002561/178

2020/0006610

G62494026

71

3.596,61 €

2003002561/179

2020/0006137

G66685124

71

3.596,61 €

2003002561/180

2020/0005334

G64861412

71

3.526,78 €

2003002561/181

2020/0005499

G59774059

71

234,00 €

2003002561/182

2020/0005886

F65633703

70

3.545,95 €

2003002561/183

2020/0005713

G08971749

70

3.545,95 €

2003002561/184

2020/0006638

G17695768

70

3.545,95 €

2003002561/185

2020/0006238

G58311564

70

3.545,95 €

2003002561/186

2020/0006229

G58419938

70

3.545,95 €

2003002561/187

2020/0006431

G59429290

70

3.545,95 €

2003002561/188

2020/0006262

G59899260

70

3.545,95 €

2003002561/189

2020/0006528

G60338878

70

3.545,95 €

2003002561/190

Atenció psicosocial a nens i
joves afectats per
cardiopaties i les seves
famílies
ASSOCIACIÓ
Llar per a persones en
INICIATIVES SOLIDÀRIES extrema pobresa
ASSOCIACIÓ DE
Tenim un gran cor, i volem
TRASPLANTATS
ajuda. Pis d'acollida per
CARDÍACS CORS NOUS
trasplantats cardíacs
GR16-18: mentoria i art per
ASSOCIACIÓ PUNT DE
afrontar l'emancipació dels
REFERÈNCIA
adolescents tutelats
FUNDACIÓ BALONMANO BALONMANO
GRANOLLERS
GRANOLLERS SPECIAL
EL RACÓ DE LA INFÀNCIA,
FUNDACIÓ SOCIAL DEL
ADOLESCÈNCIA I
RAVAL
JOVENTUT
ATENCIÓ I SUPORT PER A
FUNDACIÓ PRIVADA
PERSONES MALALTES DE
KÀLIDA
CÀNCER I LES SEVES
FAMÍLIES
ASSOCIACIÓ DE
Trencadís de capacitats
FAMÍLIES EL TRENCADÍS
TALLER DE LLEURE, SALUT
ASSOCIACIÓ CASAL
I PARTICIPACIÓ PER A
D'AVIS EL PUIG
GENT GRAN
MILLORA DE
L'OCUPABILITAT I SUPORT
L'ESTOC SCCL
AL TREBALL DE LES
PERSONES AMB
DIVERSITAT
LA RÍTMICA APLICADA AL
INSTITUCIÓ BENÈFICA
MÓN DE LES DEMÈNCIES
AMICS DELS AVIS
VI
Me'n surto sol/a! Atenció
FUNDACIÓ PRIVADA
domiciliària a persones amb
ASTRES
discapacitat intel·lectual i/o
malaltia mental.
CLUB INFANTIL JUVENIL
SANFELIU - SANT
CASAL JOVE 2020
ILDEFONS
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE MALALTS Programa d'intervenció
MENTALS DE
psicosocial en l'àmbit de la
CATALUNYA - AFAMMCA salut mental.
ASSOCIACIÓ
MATERNO-INFANTIL "ESPAI
COMPARTIR - GRUP
QUITXALLA"
SOCIAL MARISTA
GRUP D'ESPLAI LA
FÀBRICA DE CAN
Casal diari infants 2020
TUSELL
ASSOCIACIÓ VALLÈS
Atenció Psicologica i
AMICS DE LA
Assessorament Social
NEUROLOGIA

PUNTS

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0006257

G60739687

2020/0005199

G61143236

2020/0005232

G61400073

2020/0005512

G62310123

ENTITAT
ASSOCIACIÓ
D'INTERVENCIÓ EN
DROGODEPENDÈNCIES
D’EGARA
ASS. CENTRE D'ESPLAI
INFANTIL I JUVENIL
EIXIDA, CAMPS BLANCS
BONA VOLUNTAT EN
ACCIÓ
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE MALALTS
D'ALZHEIMER I ALTRES
DEMÈNCIES DEL
BAGES, BERGUEDÀ,
MOIANÈS I SOLSONÈS

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

Centre de Dia COS SERVIM

70

3.545,95 €

2003002561/191

Espai Familiar "La Catifa"

70

3.545,95 €

2003002561/192

Inserció sociolaboral al Poblesec 2020

70

3.545,95 €

2003002561/193

Grups d'Ajuda Mútua

70

3.545,95 €

2003002561/194

70

3.545,95 €

2003002561/195

70

3.545,95 €

2003002561/196

INCLUSIÓ A LA COMUNITAT
A TRAVES DE L'OCI: PER A
INFANTS, JOVES I ADULTS
AMB DISCAPACITAT FÍSICA
I INTEL·LECTUAL
PISOS D'ACOLLIDA PER A
PERSONES AMB MALALTIA
I ELS SEUS CUIDADORS/ES
DESPLAÇATS A
BARCELONA

2020/0006068

G62880752

ORATGE ASSOCIACIÓ

2020/0004961

G62893128

FUNDACIÓ PRIVADA
HOSPITALITAT MARE DE
DEU DE LOURDES

2020/0006491

G63448799

ASSOCIACIÓ ASPERGER
DE CATALUNYA

TEA i Gènere

70

3.545,95 €

2003002561/197

70

3.545,95 €

2003002561/198

70

3.545,95 €

2003002561/199

70

3.545,95 €

2003002561/200

70

3.545,95 €

2003002561/201

70

3.545,95 €

2003002561/202

70

3.545,95 €

2003002561/203

70

3.545,95 €

2003002561/204

70

3.545,95 €

2003002561/205

2020/0006210

G63838890

ONG NUTRICIÓ SENSE
FRONTERES

LA DEMARCACIÓ DE
BARCELONA COMPARTEIX
EL MENJAR

2020/0005646

G64299118

FUNDACIÓ PRIVADA
CÍVICA ORENETA DEL
VALLÈS

Tu també pots

FUNDACIÓN PRIVADA
RAMON ROSAL CORTÉS

Projecte TIE-PRES:
Intervencions Psicosocials
basades en Intel·ligència
Emocional per a l'atenció a
persones en situació o risc
d'exclusió social.
ARA ACTIVA'T: Programa
d'orientació per a l'ocupabilitat
jove
Cangurs especialitzats
Recolzament a dones (i els
seus filles/es) dels nostres
programes d'acollida temporal
i d'inserció sociolaboral.
Jo puc: promoció de
l'autonomia per persones amb
DI o TMS
Atenció a la sexualitat de
persones amb diversitat
funcional i intel·lectual

2020/0005001

G64332844

2020/0005920

G64571268

2020/0006576

G64644545

2020/0006376

G64924632

FUNDACIÓ CERMA
ACOGE

2020/0005617

G65434920

FUNDACIÓ LLUISA
OLLER

2020/0004308

G66169954

ASSOCIACIÓ TANDEM
TEAM BARCELONA

2020/0006171

G66395666

ALBERT ESPELT
MANRIQUE FUNDACIÓ
PRIVADA

F.A.S.E Fundació Albert Salut
i Educació

70

3.545,95 €

2003002561/206

G66455361

ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA
AMB LA TERCERA EDAT
DE BARCELONA - ASTE

LES RELACIONS
INTERGENERACIONALS
COM A EINA D'INCLUSIÓ I
ACTIVACIÓ DE LES
PERSONES GRANS

70

3.545,95 €

2003002561/207

2020/0005196

ARA ASSOCIACIÓ DE
SERVEIS I FORMACIÓ
SOCIOEDUCATIVA
FUNDACIÓ SUMMAE

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

FUNDACIÓ DIDÀCTICA
CATALUNYA

2020/0005866

G66665464

2020/0004885

G66774126

2020/0005268

R0800324F

2020/0005643

R1700016G

CÀRITAS DIOCESANA
DE GIRONA

2020/0006577

F08954059

DRECERA SCCL

2020/0006847

F61380390

INSERCOOP SCCL

2020/0003914

F61826053

ACTUA, SCCL

2020/0006519

G08572737

2020/0005583

G08631574

2020/0006447

G08667479

2020/0005190

G08841751

2020/0006263

G58402561

2020/0006189

G58404450

2020/0004920

G58422791

FUNDACIÓ CREU
GROGA
PARRÒQUIA DE SANT
JOAN D'HORTA

FUNDACIÓ HOSPITAL
SANT PERE CLAVER
ASSOCIACIÓ AREP PER
LA SALUT MENTAL
FUNDACIÓ CENTRE
OBERT JOAN SALVADOR
GAVINA
SMAP- ASSOCIACIÓ DE
CELÍACS DE
CATALUNYA

BARCELONA
UNIVERSITARI CLUB

FUNDACIÓ PRIVADA
SANTA EULÀLIA
AV FONT DELS
CAPELLANS
COORDINADORA
CONTRA LA
MARGINACIÓ

NOM PROJECTE
QUART curs Intensiu a
Mataró d'immersió lingüística
en català i castellà per a
infants que cursen Primària,
procedeixen de famílies
d'origen migrat, i presenten
greus mancances en un o en
ambdós idiomes, i curs
paral·lel per a les mares
acompanyants que ho
precisin.
Creixement personal i social a
l'àmbit educatiu

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

70

3.545,95 €

2003002561/208

70

3.545,95 €

2003002561/209

70

3.545,95 €

2003002561/210

70

3.545,95 €

2003002561/211

69

2.236,97 €

2003002561/212

69

2.236,97 €

2003002561/213

69

2.236,97 €

2003002561/214

SportJove

69

2.236,97 €

2003002561/215

Posa't a la nostra pell

69

2.236,97 €

2003002561/216

Monitors/es pel futur 2020

69

2.236,97 €

2003002561/217

69

2.236,97 €

2003002561/218

69

2.236,97 €

2003002561/219

ORIENTA

69

2.236,97 €

2003002561/220

Endavant!

69

2.236,97 €

2003002561/221

69

2.236,97 €

2003002561/222

69

2.236,97 €

2003002561/223

Caliu - Espai d'acolliment
TALLERS D'ACOLLIDA
LINGÜÍSTICA I CULTURAL
(TALC)
SERVEI A INFANTS,
ADOLESCENTS I FAMÍLIES
3.2.
AULA D’ESTUDI ASSISTIT
2020
PROGRAMA
PSICOEDUCATIU A
INFANTS, JOVES I
FAMÍLIES DELS CENTRES
RESIDENCIALS
GESTIONATS PER LA
COOPERATIVA ACTUA

Suport i apoderament de les
persones celíaques en
situació de vulnerabilitat
EL RUGBI EN CADIRA DE
RODES COM A EINA
D'INTEGRACIÓ SOCIAL I
COM A MILLORA DE
L'AUTONOMIA DE LES
PERSONES AMB GRANS
DISCAPACITATS

PROGRAMA D´ATENCIÓ A
PERSONES PRESES I A
LES SEVES FAMÍLIES
ACOMPANYAMENT A
TRÀMITS OFICIALS A
PERSONES VULNERABLES

2020/0004873

G58892530

2020/0006186

G59430983

FUNDACIÓ FOMENT DE
L'HABITATGE SOCIAL

2020/0006261

G59444281

INICIATIVES
SOCIOCULTURALSCENTRE D'ESPLAI
GUADALHORCE

Espai d'atenció
socioeducativa diària per a
infants, adolescents i joves.

69

2.236,97 €

2003002561/224

G60427390

ASSOCIACIÓ DE
BIPOLARS DE
CATALUNYA

GRUPS D'AJUDA MÚTUA,
FORMACIÓ I
ASSESSORAMENT PERSONES AMB
TRASTORN BIPOLARS I
FAMILIARS

69

2.236,97 €

2003002561/225

2020/0004200

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0004259

G60511748

ASSOCIACIÓ TALLER
OCUPACIONAL ARIADNA

2020/0006256

G61224986

2020/0006259

G61250486

2020/0006062

G61290565

2020/0006413

G61319265

2020/0006850

G61391850

2020/0005532

G61392536

2020/0006188

G61574687

2020/0006089

G61766986

2020/0006057

G61911624

2020/0006608

G61959417

2020/0006586

G61964102

2020/0005766

G62014220

2020/0006604

G62048418

2020/0006589

G62207899

2020/0006128

G62413471

2020/0006136

G62625777

2020/0006203

G62882766

2020/0005030

G63115745

2020/0006060

G63277784

NOM PROJECTE

PROMOCIÓ DE L'ART I
L'ESPORT AL CENTRE
OCUPACIONAL ARIADNA
2020
FUNDACIÓ PRIVADA IRIS Tardes d'Oci Inclusiu
ESQUIMA ASSOCIACIÓ
DE FAMILIARS DE
Hort terapèutic Esquima
PERSONES AMB
MALALTIA MENTAL
ASSOCIACIÓ CATALANA
Fent pinya per la Síndrome
PER LA SÍNDROME
Prader-Willi
PRADER-WILLI
L'esport com a motor d'equitat
CLUB ESPORTIU PINGÜÍ
d'oportunitats
FUNDACIÓ CARLES
ESPAI FAMILIAR
BLANCH
PROGRAMA DE
VOLUNTARIAT PER A
SALUT MENTAL
PERSONES AMB
BARCELONÈS NORD
TRASTORN MENTAL QUE
ASSOCIACIÓ
HAN DE COMPLIR
TREBALLS EN BENEFICI A
LA COMUNITAT
ASSOCIACIÓ CATALANA
Programa d'Atenció Integral
DE MALALTS DE
ACMAH
HUNTINGTON
FUNDACIÓ PRIVADA
ASPROSEAT PROA
FEM SALUT
ESPLUGUES
FUNDACIÓ PRIVADA
Apoderament de famílies
TERESA GALLIFA
monomarentals
Pis Supervisat per a persones
SUPORT CASTELLAR SM
amb malaltia mental
AE: Servei d'Allotjament per a
famílies en situació de
ASSOCIACIÓ
emergències en matèria
PROHABITATGE
d'habitatges, per als territoris
de Terrassa
ASSOCIACIÓ DE
Programa d'integració social
FAMILIARS I AFECTATS
de les persones amb
DE PATOLOGIES DE
acondroplàsia o altres
CREIXEMENT
patologies de creixement.
ASSOCIACIÓ LOCAL
D'ENTITATS PER LA
La Trobada
INCLUSIÓ
FUNDACIÓ CONCEPCIÓ
Projecte Integral de Suport a
JUVANTENY
la Majoria d'Edat
FUNDACIÓ PRIVADA
DINAMITZACIÓ DE GENT
SANT ANDREU DE
GRAN
CASTELLCIR
Taller de cuina per a
FUNDACIÓ LUDÀLIA
persones amb discapacitat
intel·lectual
ESPAI JOVE.NET: Programa
FUNDACIÓ PRIVADA
d'atenció als adolescents en
CENTRE D'HIGIENE
risc de patir un trastorn
MENTAL LES CORTS
mental i exclusió social i les
seves famílies
Atenció i suport a les
FUNDACIÓ PEDRO
persones grans amb sordesa
SALESA CABO
en risc d'exclusió social.
ASSOCIACIÓ CATALANA Suport integral a les famílies
DE PERSONES AMB
cuidadores i foment de
MALALTIES
l'autonomia de les persones
NEUROMUSCULARS
amb discapacitat

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

69

2.236,97 €

2003002561/226

69

2.236,97 €

2003002561/227

69

2.236,97 €

2003002561/228

69

2.236,97 €

2003002561/229

69

2.236,97 €

2003002561/230

69

2.236,97 €

2003002561/231

69

2.236,97 €

2003002561/232

69

2.236,97 €

2003002561/233

69

2.236,97 €

2003002561/234

69

2.236,97 €

2003002561/235

69

2.236,97 €

2003002561/236

69

2.236,97 €

2003002561/237

69

2.236,97 €

2003002561/238

69

2.236,97 €

2003002561/239

69

2.236,97 €

2003002561/240

69

2.236,97 €

2003002561/241

69

2.236,97 €

2003002561/242

69

2.236,97 €

2003002561/243

69

2.236,97 €

2003002561/244

69

2.236,97 €

2003002561/245

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0004322

G64555204

FUNDACIÓN PRIVADA
SOÑAR DESPIERTO

Prevenció i atenció
socioeducativa per a infants i
adolescents en situació de
risc al centres oberts

69

2.236,97 €

2003002561/246

Grups Terapèutics per a
cuidadors de familiars malalts
d'Alzheimer

69

2.236,97 €

2003002561/247

Servei d'acompanyament
familiar

69

2.236,97 €

2003002561/248

Programa Vida i Dignitat

69

2.236,97 €

2003002561/249

AVANÇA+ TASTA OFICIS-LA
FLORIDA: Projecte
d'Orientació i
Acompanyament per a joves
en situació de vulnerabilitat

69

2.236,97 €

2003002561/250

Tallers per a pares i mares
d'infants amb pluridiscapacitat

69

2.236,97 €

2003002561/251

69

2.236,97 €

2003002561/252

69

2.236,97 €

2003002561/253

69

2.236,97 €

2003002561/254

69

2.236,97 €

2003002561/255

69

2.236,97 €

2003002561/256

69

2.236,97 €

2003002561/257

69

2.236,97 €

2003002561/258

Recerca participativa en salut
mental al llarg de l'evolució
vital

69

2.236,97 €

2003002561/259

Capacitats en la discapacitat
visual

69

2.236,97 €

2003002561/260

Plataforma col·laborat iva
PDA Bullying (Prevenció,
Detecció i Actuació)

69

2.236,97 €

2003002561/261

Jornada Aviació Adaptada

69

2.236,97 €

2003002561/262

Capacita't, forma't i activa't:
Insereix-te laboralment!

69

2.236,97 €

2003002561/263

TU POTS!

69

2.236,97 €

2003002561/264

2020/0006274

G64869290

2020/0005913

G65212789

2020/0004779

G65347965

2020/0006231

G65437162

2020/0006227

G66178914

RAZÓN SOCIAL:
FUNDACIÓ PRIVADA
PASQUAL MARAGALL
PER LA RECERCA
SOBRE L´ALZHEIMER
FUNDACIÓ ACCIÓ
SOCIAL INFÀNCIA
ASSOCIACIÓ PER A LA
SOSTENIBILITAT
HUMANA, ECOLÒGICA I
SOCIAL
ASSOCIACIÓ PER LA
JOVENTUT,
ADOLESCENTS I
PROJECTES PER LA
INFANCIA
ASSOCIACIÓ DE MARES
I PARES DE L'ARBOÇ
(AMPA ARBOÇ)

2020/0006802

G66355140

ASSOCIACIÓ PEL
SUPORT A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
MENTAL

2020/0005305

G66550468

ASSOCIACIÓ EL GOTIM
ALZHEIMER ACTIU

2020/0006386

G66766395

PREAD, PREVENCIÓ DE
L'ANSIETAT I LA
DEPRESSIÓ

2020/0006187

G66780818

2020/0006529

G66853870

2020/0005887

G67123539

2020/0005631

G67259382

2020/0005673

G67333088

2020/0006384

G67405191

2020/0005639

G67425249

2020/0006146

G67492579

2020/0006063

G81164105

2020/0005844

R2500401A

COORDINADORA
MENTORIA SOCIAL
ASSOCIACIÓ
HIPERTENSIÓN
PULMONAR ESPAÑA ORGANIZACIÓN DE
PACIENTES
FUNDACION INÉS
ARNAIZ
FUNDACIÓ HOPE &
HELP
ASSOCIACIÓ GRUP DE
RECERCA EN SALUT
MENTAL EN PRIMERA
PERSONA
ASSOCIACIÓ PUNT DE
VISTA - LESIONS DE LA
VISIÓ
ASSOCIACIÓ PDA
BULLYING (PREVENCIÓ,
DETECCIÓ I ACTUACIÓ)
FEDERACIÓ D'AVIACIÓ
ADAPTADA
FUNDACIÓN ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE
CARITAS DIOCESANA
DE SOLSONA

Programa d'assessorament i
intervenció en casos atesos
per serveis no especialitzats
en salut mental on es sospita
que hi pot haver una
patologia mental
TALLERS D'ESTIMULACIÓ
COGNITIVA I SOCIAL +
GRUP CUIDADORS.
Tallers per la Prevenció de
l'ansietat i la depressió, per a
persones en situació de
desocupació
BE BETTER
Respirem junts:
acompanyament psicosocial i
emocional de les persones
afectades per hipertensió
arterial pulmonar
Ampliación Proyecto Hogares
con Corazón
BELLA VELLA ÀNIMA ÀNIMES BESSONES

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006593

V61340519

CENTRE
D'INTERVENCIÓ
PSICOLÒGICA, ANÀLISI I
INTEGRACIÓ SOCIAL,
CIPAIS SCP

Atenció especialitzada a
problemàtiques de salut
mental en infants, joves i el
seu entorn familiar

2020/0004763

G66179896

BAGÀ GRAN

2020/0004959

G59165316

LLAR DEL PENSIONISTA
LILLET

2020/0006053

G64538366

ESPIRAL CATALUNYA

2020/0005273

A59835454

ICARIA INICIATIVES
SOCIALS,SAL

2020/0006453

E59914994

ESCOLA LLIURE EL SOL

2020/0006523

G58253980

2020/0006548

G58312489

2020/0006277

G58433756

SIDA STUDI

2020/0005769

G59133520

LLIGA REUMATOLOGICA
CATALANA

2020/0005932

G60259983

ASSOCIACIÓ CONTRA
L'ANORÈXIA I LA
BULÍMIA

2020/0006471

G60286077

G.E. LA BALDUFA

2020/0006449

G60688157

ASSOCIACIÓ LLIGAM
PER A LA INSERCIÓ
SOCIAL DE DONES

2020/0006270

G61800892

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE FAMILIARS I
MALALTS
D'ESQUIZOFRÈNIA ACFAMES -

2020/0006166

G62343959

FUNDACIÓ PRESME

2020/0006599

G62485446

ASSOCIACIÓ CATALANA
D'AFECTATS PER LA
SÍNDROME DE FATIGA
CRÒNICA O
ENCEFALOMIELITIS
MIÀLGICA

2020/0006545

G64046899

FUNDACIÓ PRIVADA
BENALLAR

CLUB ESPORTIU
DISCAPACITATS SANT
RAFAEL
ASSOCIACIÓ DE
PERSONES
PARTICIPANTS ÀGORA

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

69

2.236,97 €

2003002561/265

69

1.200,00 €

2003002561/266

69

1.050,00 €

2003002561/267

69

650,00 €

2003002561/268

68

2.204,55 €

2003002561/269

68

2.204,55 €

2003002561/270

capacitació i suficiència amb
suport generacional

68

2.204,55 €

2003002561/271

Participació activa de la
nostra gent gran

68

2.204,55 €

2003002561/272

68

2.204,55 €

2003002561/273

68

2.204,55 €

2003002561/274

68

2.204,55 €

2003002561/275

68

2.204,55 €

2003002561/276

68

2.204,55 €

2003002561/277

68

2.204,55 €

2003002561/278

68

2.204,55 €

2003002561/279

68

2.204,55 €

2003002561/280

68

2.204,55 €

2003002561/281

LA PARTICIPACIÓ DE LA
GENT GRAN COM A
TERÀPIA COMUNICATIVA.
LA PARTICIPACIÓ DE LA
GENT GRAN COM A
TERÀPIA COMUNICATIVA.
TEApuntes? Explicant que
son els Trastorns de
l'Espectre Autista a nens de
primària, adolescents i
famílies.
BUSINESS WITH SOCIAL
VALUE 2020
2020 Adolescència, salut,
drogues i conductes de risc:
un abordatge integral des del
lleure educatiu

Recurs per a la recollida,
visualització i aprofitament de
dades sobre les violències
masclistes
PROGRAMA D’ATENCIÓ
PSICOSOCIAL I PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA
Cuidar els cuidadors
Colònies i campaments per a
tothom!
DIGUES LA TEVA II.
Intervenció socioeducativa
amb infants, adolescents i
joves
PROGRAMA
D'ACOMPANYAMENT
SOCIAL FAMILIAR PER A
PERSONES AFECTADES
D'ESQUIZOFRÈNIA I ELS
SEUS FAMILIARS (PAF)
Servei d'Assessorament a
Pares i Mares amb risc
d'exclusió social
Servei d'atenció, assessoria i
suport al malalt de la
Síndrome de Fatiga Crònica
(SFM) i d'altres Síndromes de
Sensibilització Central (SSC):
Fibromiàlgia(FM), Sensibilitat
Química Múltiple(SQM), i
Electrohipersensibilitat(EHS)
Acollida residencial,
acompanyament i formació a
llarg termini per a joves
migrants sense llar i en
situació irregular (AAF).

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006474

G64251192

FUNDACIÓ PRIVADA
SERVEI SOLIDARI PER
LA INCLUSIÓ SOCIAL

Espais Socioeducatius
Rotllana

2020/0004542

G64641582

FUNDACIÓ PRIVADA
MAMBRÉ

2020/0005091

G65620650

FUNDACION DEPORTIVA
DE HIPICA ADAPTADA
FEDERICA CERDÁ

2020/0004304

G65809600

ASSOCIACIÓ EMAÚS
RURAL D'ACCIÓ SOCIAL

2020/0006520

G66477647

ASOCIACIÓN CON
PASIOÓN

2020/0005794

G81833667

FUNDACIÓN
ODONTOLOGIA
SOLIDARIA

2020/0006601

G08814717

LLAR DE PERSONES
SORDES DE BADALONA

2020/0004018

F60709896

EDUVIC SCCL

2020/0005239

F67480608

AURORACOOP, SCCL

2020/0006092

F67564666

E.I. DIVERSCOOP,SCCL

2020/0006153

G08246720

2020/0006423

G08373037

2020/0006388

G08689770

AMPA ESCOLA JOSEP
MONMANY

2020/0005876

G08748592

FUNDACIÓ PRIVADA
HOSPITAL RESIDÈNCIA
VILA DE MOIÀ

2020/0006559

G58039850

CLUB BASQUET GAVA

2020/0006396

G58440934

FUNDACIÓ PRIVADA
AUTISME GURU

2020/0004969

G58545617

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE L'HEMOFÍLIA

2020/0006147

G58670753

ASSOCIACIÓ DIOMIRA

2020/0006581

G59345538

CSP - COMUNITAT DE
SANT'EGIDIO

2020/0004634

G59478800

COORDINADORA DE
JUBILATS I
PENSIONISTES AAVV DE
BARCELONA

FUNDACIÓ PRIVADA
HOSPITAL SANT JOAN
BAPTISTA
FUNDACIÓ NEN DÉU

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

68

2.204,55 €

2003002561/282

68

2.204,55 €

2003002561/283

68

2.204,55 €

2003002561/284

68

2.204,55 €

2003002561/285

68

2.204,55 €

2003002561/286

68

2.204,55 €

2003002561/287

68

1.857,00 €

2003002561/288

67

1.046,44 €

2003002561/289

67

1.046,44 €

2003002561/290

67

1.046,44 €

2003002561/291

67

1.046,44 €

2003002561/292

Som Infància
SUPORT PER A LA
INTEGRACIÓ DELS
INFANTS DE L'ESCOLA
AMB RISC D'EXCLUSIÓ
SOCIAL

67

1.046,44 €

2003002561/293

67

1.046,44 €

2003002561/294

Entrellacem-nos

67

1.046,44 €

2003002561/295

67

1.046,44 €

2003002561/296

67

1.046,44 €

2003002561/297

67

1.046,44 €

2003002561/298

67

1.046,44 €

2003002561/299

67

1.046,44 €

2003002561/300

67

1.046,44 €

2003002561/301

Servei d'Inserció laboral.
Projecte de suport a la
reinserció laboral de persones
en situació de sense llar.
INTEGRACIÓ SOCIAL I
MILLORA "FELICIDAD,
REHABILITACIÓN Y
ESPERANZA"
Acció comunitària contra
l'exclusió: Hostatgeria social
Sagrada Família
REstaurant solidari Imperfect
Pla de xoc per a reduir la llista
d´espera i augmentar l'atenció
bucodental a persones en
situació de vulnerabilitat a la
demarcació de Barcelona.
accés integral per a una vida
plena
AMIT Aprenc, M'Implico i
Treballo
NO LIMITS BIKES
GESTIO DE QUIOSCOS
SOSTENIBLES, SOCIALS I
INTEGRATS A LA
COMUNITAT
L'HORT DE L'HOSPITAL:
ENVELLIMENT ACTIU

PROGRAMA ESPORTIU DE
SUPORT A LA DIVERSITAT
Intervenció assistida amb
gossos per a persones amb
TEA
Colònies inclusives per a
infants i joves amb hemofília
"Fem un Clic pel Barri",
foment de la participació a
infants, adolescents i llurs
famílies, per la seva
capacitació, prevenir i
disminuir les situacions de
risc social.
MENJADOR "CASA DE LA
SOLIDARITAT" I SERVEI
D'ACOLLIDA PER A
PERSONES SENSE
SOSTRE I SENSE LLAR
ACTIVANT LA MEMÒRIA DE
LA GENT GRAN

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0005577

G59516062

2020/0005587

G60142551

2020/0004022

G60280328

NOM PROJECTE

AMPA ESCOLA REL
SCCL

BÀSQUET: ESPORT I
IL·LUSIÓ (ESCOLA DE
BASQUET PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I DEL
DESENVOLUPAMENT- DID)

67

1.046,44 €

2003002561/302

Escacs Terapèutic

67

1.046,44 €

2003002561/303

BÀSQUET PER TOTHOM

67

1.046,44 €

2003002561/304

Tallers Psicoducatius per
persones que pateixen
trastorns Mentals lleus
(Tratorns d'ansietat i
depressió)¿¿¿¿¿

67

1.046,44 €

2003002561/305

Casal diari joves 2020

67

1.046,44 €

2003002561/306

Suport psicosocial les famílies
que pateixen l'Alzheimer

67

1.046,44 €

2003002561/307

67

1.046,44 €

2003002561/308

67

1.046,44 €

2003002561/309

67

1.046,44 €

2003002561/310

67

1.046,44 €

2003002561/311

67

1.046,44 €

2003002561/312

67

1.046,44 €

2003002561/313

67

1.046,44 €

2003002561/314

67

1.046,44 €

2003002561/315

67

1.046,44 €

2003002561/316

67

1.046,44 €

2003002561/317

67

1.046,44 €

2003002561/318

67

1.046,44 €

2003002561/319

67

1.046,44 €

2003002561/320

67

1.046,44 €

2003002561/321

ASSOCIACIÓ PROJECTA
DEL VALLÈS
FUNDACIÓ DEL
BÀSQUET CATALÀ
ASSOCIACIÓ
ASSADEGA.M

2020/0005722

G60859477

2020/0006281

G61037164

2020/0005426

G61482253

2020/0006496

G61494605

FEDERACIO AUTISME
CATALUNYA

2020/0006635

G61852802

FUNDACIÓ PRIVADA
ASPANIDE

2020/0006293

G62059043

ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS I AFECTATS
PER MALALTIA MENTAL
DEL GARRAF

2020/0006055

G62202338

ASSOCIACIÓ
ARTESCENA SOCIAL

2020/0006193

G62836127

FITA FUNDACIÓN

2020/0006567

G63173066

2020/0006174

G63262323

2020/0006637

G63631402

FUNDACIÓ PRIVADA
INFÀNCIA I FAMÍLIA

2020/0005251

G63853949

VILASSAR DE DALT
CONTRA EL CÀNCER

2020/0006080

G64005721

CLUB FUTBOL SALA
CENTRE COMPARTIR

2020/0005755

G64037682

FUNDACIÓ PRIVADA DE
L'OBRA MERCEDÀRIA

2020/0005909

G64371487

FUNDACIÓ IMATGE I
AUTOESTIMA

GRUP DE JOVES DE
CAN TUSELL
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE MALALTS
D'ALZHEIMER I ALTRES
DEMÈNCIES DE GAVÀ

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA INTEGRAL
DEL RAVAL
FUNDACIÓ PROJECTE I
VIDA

2020/0005310

G64398910

FUNDACIÓ PRIVADA
GANDHI

2020/0005748

G64427065

ASOCIACIÓN CATNOVA

Programa d'Atenció integral a
famílies de persones amb
TEA
Fent realitat el model de
Planificació Centrada a la
Persona en la Fundació
Aspanide
Suport i Entorn
CapacitARTS Tallers de circ i
teatre social a Granollers i
Cardedeu
Detecció, ajuda i
assessorament en possibles
casos de trastorns de la
conducta alimentària.
Famílies Educadores
Acompanyament Integral a la
Vida Adulta AIVA
Prevenció, detecció i
intervenció davant l'abús
sexual infantil (ASI)
Suport Emocional. Suport de
treball social
CFS COMPARTIR, el futbol
sala com a eina educativa i
d'integració social
Atenció dins l'àmbit de la
Justícia Penal a Persones
Sense Llar
Famílies apoderades
Impulsem teràpies per a
persones amb discapacitat
intel·lectual
Pont Intercultural 2020
:Inclusió social de persones
immigrants grans 65 anys.+

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

ENTITAT
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006393

G64615206

ASSOCIACIÓ
RECURSOS EDUCATIUS
PER LA INFÀNCIA EN
RISC

Espai Juvenil

67

1.046,44 €

2003002561/322

2020/0003980

G64757412

FUNDACIÓ STEP BY
STEP

Tractament de rehabilitació
destinat a persones amb una
lesió medul·lar

67

1.046,44 €

2003002561/323

2020/0006145

G64918998

CASAL AL VENT!

67

1.046,44 €

2003002561/324

2020/0006205

G65662819

Activa't a 3 Pins

67

1.046,44 €

2003002561/325

2020/0005759

G66058793

Atenció integral per a
persones diagnosticades
d'Alzheimer. "Motivació
Cognitiva a domicili"

67

1.046,44 €

2003002561/326

2020/0006477

G66088006

67

1.046,44 €

2003002561/327

2020/0005811

G66106501

67

1.046,44 €

2003002561/328

2020/0006072

G66356239

ASSOCIACIÓ HI SOM

67

1.046,44 €

2003002561/329

2020/0006497

G66542697

FUNDACIÓ IMPULSA

67

1.046,44 €

2003002561/330

2020/0006633

G66777236

67

1.046,44 €

2003002561/331

2020/0006155

G66910522

67

1.046,44 €

2003002561/332

2020/0006382

G67553404

EN BICI SENSE EDAT

67

1.046,44 €

2003002561/333

2020/0006851

G83844316

FUNDACIÓN RANDSTAD

67

1.046,44 €

2003002561/334

2020/0005457

G91018549

FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES RARAS

67

1.046,44 €

2003002561/335

2020/0006562

R0800521G

67

1.046,44 €

2003002561/336

2020/0006636

F55143630

Projecte Baum

66

1.030,83 €

2003002561/337

2020/0006180

F60137411

CARITAS DIOCESANA
DE VIC
LA FERA FEROTGE
SCCL
INCOOP, SCCL

66

1.030,83 €

2003002561/338

2020/0006579

G08879264

CERAC

66

1.030,83 €

2003002561/339

2020/0006597

G08892895

COOPERAR X AVANÇAR
Programa d'assessorament i
intervenció en alumnat TEA a
primària i secundària
Manteniment de l'Empresa
d'Inserció EINA.

66

1.030,83 €

2003002561/340

2020/0006070

G08914020

Viure a casa; integrat al barri

66

1.030,83 €

2003002561/341

1.030,83 €

Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

2020/0006190

G17679267

FUNDACIÓ PRIVADA LA
VINYA, D'ACCIÓ SOCIAL
SANT PERE CLAVER,
FUNDACIÓ SERVEIS
SOCIALS
ASSOCIACIÓ FAMILIARS
CUIDADORS DE
MALALTS D'ALZHEIMER
DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS
FADEAM
TASTIDIS. ASSOCIACIÓ
PEL FOMENT
D'ACTIVITATS PER
JOVES I ADULTS AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL.

ASSOCIACIÓ DE
PACIENTS DE UVEÏTIS AUVEA
AFADA ASSOCIACIÓ
FAMILIARS ALZHEIMER I
DEMÈNCIES ANOIA

ASSOCIACIÓ
ASTEROIDE B612
FUNDACIÓ PRIVADA
CPB DR. FÀBREGAS
FUNDACIÓ PRIVADA
GENTIS

INCLUIM-NOS!
PROGRAMA D'ACTIVITATS
FORMATIVES, ESPORTIVES
I DE LLEURE PER
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
TALLERS INCLUSIUS DE
ELABORACIÓ DE
PRODUCTES DE
XOCOLATA
Projecte de
professionalització dels
mentor i mentores voluntàries
de la Fundació Impulsa per
un millor acompanyament de
joves amb risc d'exclusió
social.
Programa de suport i
acompanyament a les
persones amb uveïtis
A L'hospital, continuem fent el
relleu!
Pedalades intergeneracionals En Bici Sense
Edat
Per la Igualtat d'Oportunitats
2020
Servei d'atenció Psicològica
per a persones amb una
malaltia minoritàries i les
seves famílies
ACOMPANYAMENT
INTEGRAL A PERSONES

Jove...i ara què?

PUNTS

66

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006591

G17925215

FUNDACIÓ PRIVADA
RESILIS

Promoció del benestar físic i
emocional de joves atesos en
centres residencials
d'educació intensiva a
Barcelona.

66

1.030,83 €

2020/0006443

G43836972

FUNDACIÓ
VILLABLANCA FP

CONVIVIM I FEM OCI A LA
RESIDÈNCIA I CAE
BELLVITGE

66

1.030,83 €

G58165127

FEDERACIO CATALANA
D'ESPORTS DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT FISICA

Programa per a la promoció
de la millora de la qualitat de
vida, la normalització social i
el trencament de la l'estigma
vers les persones amb
discapacitat

66

1.030,83 €

2020/0004114

G58174632

ACG ROSALIA DE
CASTRO

AULA D’INFORMÀTICA PER
LA GENT GRAN

66

1.030,83 €

2020/0005314

G58246752

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE VALLDAURA

CUIDA'T MENT I COS

66

1.030,83 €

2020/0005093

G58266909

FEDERACIÓ DE
CENTRES JUVENILS
DON BOSCO DE
CATALUNYA

Educació en valors per la
integració social dels i les
joves

66

1.030,83 €

2020/0006307

G59143115

ASSOCIACIÓ JUVENIL
CENTRE D'ESPLAI CAN
PARELLADA

Esplai Diari 2020

66

1.030,83 €

2020/0006441

G59386110

FUNDACIÓ EULÀLIA
TORRAS DE BEÀ

Atenció i suport especialitzats
a famílies i persones
acollidores de menors
vulnerables o en risc

66

1.030,83 €

G60609526

FÒRUM D'INICIATIVES
EN ASSISTÈNCIA I
GESTIÓ DE LA SALUT
MENTAL A CATALUNYA

SALUT MENT-ART

66

1.030,83 €

2020/0005449

2020/0005453

PUNTS

IMPORT

2020/0005662

G60701000

GAIS POSITIUS

Més info, menys danys

66

1.030,83 €

2020/0005429

G60975976

ASSOCIACIÓ D'ACCIÓ
SOLIDÀRIA EULÀLIA
GARRIGA

Acollida persones sense llar

66

1.030,83 €

2020/0006164

G61095006

ASSOCIACIÓ EL FAR
SERVEI SOCIAL EL FAR

Espai Xala, intervenció amb
infants i famílies en situació
d'exclusió social

66

1.030,83 €

2020/0005442

G61125449

G.R.E.S.C.A.

ESPAIS DE SUPORT EN
FAMÍLIA

66

1.030,83 €

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
2003002561/342
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0005240

G61332284

GRUPO DE TRABAJO
SOBRE TRATAMIENTOS
DEL VIH GTT

InfoVIHtal: Punt d'informació,
atenció i acompanyament per
a persones immigrants amb el
VIH o en risc d'adquirir-lo

G61556460

ASSOCIACIÓ
SOCIOLABORAL ESTELTÀPIA

Acompanyament a la inserció
laboral a perfils amb fragilitat
sòcio-econòmica a través de
formació en competències
ocupacionals i
l'especialització de costura

2020/0006451

G61679049

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

Casc Jove 2020

66

1.030,83 €

2020/0006197

G62149562

FUNDACIÓ EL SOMNI
DELS NENS

Activitats de suport,
acompanyament i atenció a
les necessitats de famílies
amb infants amb malalties

66

1.030,83 €

2020/0006100

G62292545

FUNDACIÓ
HUMANITÀRIA DR.
TRUETA

TREBALLA, RECICLA I
CUIDA'T

66

1.030,83 €

2020/0006459

G62293444

ASSOCIACIÓ PER LA
SALUT MENTAL DEL
BAIX LLOBREGAT
NORD.2000

EL PAS A UNA VIDA
INDEPENDENT

66

1.030,83 €

2020/0006374

G63266068

ASOCIACION SUD
INTEGRACION

LA MERIENDA: ACOGIDA A
PERSONAS SIN HOGAR.
RECUPERACION DE SU
AUTONOMIA.

66

1.030,83 €

2020/0005495

G65115107

ASSOCIACIÒ EMÍLIA
BARCELONA BCN

Tècnic en Acompanyament i
Suport Mutu (TeAM)

66

1.030,83 €

2020/0006387

G65449704

ASSOCIACIÓ SINDROME
D'ASPERGER OSONA

TALLERS HABILITATS
SOCIALS I LLEURE

66

1.030,83 €

2020/0005101

G65688780

RROMANE SIKLOVNE,
ASSOCIACIÓ DE JOVES
ESTUDIANTS GITANOS
DEL BON PASTOR

GITANOS AMB FUTUR

66

1.030,83 €

2020/0006086

G65876955

ASAV RUBI

AULA DE DEURES AMB
BERENAR SALUDABLE

66

1.030,83 €

2020/0006284

G65915613

ASSOCIACIÓ LES FONTS
SOLIDÀRIA

ALIMENTA

66

1.030,83 €

2020/0006391

G66088212

ASSOCIACION RAICES
ATENCION VIOLENCIA
FILIOPARENTAL

Asociacion raices,atencion
conflicto filioparental

66

1.030,83 €

2020/0006575

PUNTS

66

66

IMPORT

1.030,83 €

1.030,83 €

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006199

G66338658

ESMEDIACIO GESTIO
INTEGRAL DE
CONFLICTES

Projecte Vincles. Suport a la
parentalitat

66

1.030,83 €

2020/0005863

G66351933

FUNDACIÓ BARCELONA
PER A LES
IMMUNODEFICIÈNCIES
PRIMARIES A PEDIATRIA
(BCN PID FOUNDATION)

No tinc defenses, però no
estic sol. Suport psicològic a
les nens/es amb
immunodeficiències i a les
seves famílies.

66

1.030,83 €

2020/0006134

G66360181

ASSOCIACIÓ CENTRE
EDUCATIU ESCLAT

JOVES XL

66

1.030,83 €

2020/0005618

G66711011

FUNDACIÓ EMMAÚS
OBRA SOLIDÀRIA

Menjador social i d'acollida
Emmaús

66

1.030,83 €

2020/0006389

G67074468

FUNDACIÓ REIR
(RECURSOS EDUCATIUS
PER LA INFÀNCIA EN
RISC)

Servei d'Orientació Juvenil

66

1.030,83 €

2020/0006148

G67152181

ASOCIACIÓN
ECOOPROMOCIÓN

Construyendo Poblenou en
comunidad

66

1.030,83 €

2020/0005642

G67282111

STREET SOCCER
BARCELONA
ASSOCACIÓ

Xarxes/Refugees

66

1.030,83 €

2020/0006139

G67314369

ASSOCIACIÓ I ESCAIG

SUPERCOOPERA
(Supermercat cooperatiu
solidari)

66

1.030,83 €

2020/0006371

G67361071

FUNDACIÓ
DEMANOENMANO

Capacitats"l'esport des de
altre Perspectiva

66

1.030,83 €

2020/0006373

G67424358

FUNDACIÓ NO SOMOS
INVISIBLES

ACTIVE PEOPLE - Programa
d'apoderament i capacitació
de persones amb paràlisi
cerebral.

66

1.030,83 €

G67551515

ASSOCIACIÓ DCA (DANY
CEREBRAL ADQUIRIT)
ANOIA

VIURE AMB DCA

66

1.030,83 €

2020/0006381

G80358419

AMERICA ESPAÑA
SOLIDARIDAD Y
COOPERACION

APOYO EDUCATIVO DE
MENORES CON
INTERVENCIÓN EN
ENTORNOS SOCIALES DE
RIESGO

66

1.030,83 €

2020/0005194

R0800513D

PARROQUIA DE SANTA
ANNA DE BARCELONA

RECUPERACIÓ
AUTOESTIMA D'ACOLLITS

66

1.030,83 €

2020/0005237

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
2003002561/343
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0004262

R0800534J

PARROQUIA SANT
JOSEP DE CALASSANÇ

AJUDAR ALS NECESSITATS
DEL BARRI

66

1.030,83 €

2020/0005735

R0801288B

SERVEI DE SUPORT
CECMAVI

Llapis Solidari

66

1.030,83 €

2020/0005860

G59497149

ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS DE TARADELL

TALLER DE CONEIXEMENT
DE LA CULTURA ANGLESA I
EL SEU IDIOMA: SPEAK
ENGLISH AND FUN!

66

800,00 €

2020/0006228

G62572409

FUNDACIÓ BANC DE
RECURSOS

Pont Solidari-Cap recurs
sense aprofitar

66

750,00 €

2020/0006152

F67296624

LA SELVA. ECOSISTEMA
CREATIU, SCCL

HORAGAI

65

1.015,21 €

2020/0006542

G08849549

SERVEI CIVIL
INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

Voluntariat inclusiu per la
transformació social

65

1.015,21 €

Centre GiGa

65

1.015,21 €

ANEM TOTS AL CASAL

65

1.015,21 €

2020/0005870

G25850496

2020/0005261

G58061052

ASSOCIACIÓ DE
MALALTS FAMILIARS
D'ALZHEIMER I ALTRES
DEMENCIES DEL
SOLSONES GIGA
ASPAYFACOS
ASSOCIACIÓ PARES,
MARES I TUTORS DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
PSÍQUICA

PUNTS

IMPORT

2020/0005151

G58318817

AVV SANT PAU

TOT A PUNT!

65

1.015,21 €

2020/0005195

G58342304

AVV DE LA CTRA
SANTPEDOR

COS ACTIU, MENT SANA

65

1.015,21 €

2020/0006456

G58533506

ORFEÓ BADALONÍ

XarxOB. Xarxa d'inclusió
comunitària des de la Cultura

65

1.015,21 €

2020/0006103

G58661869

ASSOCIACIÓ ARC DE
SANT MARTÍ

Suport a les activitats
comunitàries de lleure per a
les persones amb
discapacitat

65

1.015,21 €

2020/0006250

G58698697

ASSOCIACIÓ ACCIÓ
SOCIOEDUCATIVA I
D'ESPLAI LAFLORIDA

PROJECTE ARREL

65

1.015,21 €

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006849

G58793779

GRESOL AJUDA I
SOLIDARITAT DEL
GUINARDÓ

AJUDA I SUPORT A
INFANTS, ADOLESCENTS
I/O FAMÍLIES EN SITUACIÓ
DE VULNERABILITAT

65

1.015,21 €

2020/0005146

G59304774

LLAR DEL PENSIONISTA
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ

EL RITME DE LA GENT
GRAN DE GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ

65

1.015,21 €

2020/0006078

G60022787

FUNDACIÓ ESCÓ

Acollida social i jurídica, un
espai per la inclusió social.

65

1.015,21 €

2020/0005141

G60066016

GERMANOR DE LA GENT EL RITME DE LA GENT
GRAN
GRAN DE CERCS

65

1.015,21 €

2020/0004256

G60219763

ASSOCIACIÓ DE
DIABÈTICS DE
CATALUNYA

PROGRAMA EDUCATIU
PER A PERSONES AMB
DIABETIS

65

1.015,21 €

2020/0006574

G60452703

FUNDACION PRIVADA
AMIBA

EL CUIDADOR SOSTENIBLE

65

1.015,21 €

2020/0006372

G60696739

ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE MALALTS
MENTALS DE TERRASSA
I COMARCA

Programa d'acompanyament
a la comunitat

65

1.015,21 €

2020/0006521

G60697885

ASSOCIACIÓ L'ESQUITX

Famílies a l'Esquitx (SOAF)

65

1.015,21 €

2020/0006380

G60739984

FUNDACIÓ CANPEDRÓ

PETITS DINARS I PETIT
COP DE MÀ

65

1.015,21 €

2020/0006320

G61236261

ASSOC. CENTRE OBERT
HEURA

Espai de relació i serveis
higiènics bàsics

65

1.015,21 €

2020/0005470

G61482659

FUNDACIÓ CATALANA
PER A LA PARÀLISI
CEREBRAL

Serveis integrals i
individualitzats d'inclusió per a
persones afectades de
paràlisi cerebral

65

1.015,21 €

2020/0006324

G61691127

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA BCN PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITATS
PSÍQUIQUES

Promoció d'activitats
esportives per a persones
amb discapacitat psíquica

65

1.015,21 €

2020/0006059

G62221627

ASSOCIACIÓ
CIVICOCULTURAL
INAMA

INAMA, un lloc de reunió, un
lloc ple de valors. Un espai de
trobada per infants, joves i
adults

65

1.015,21 €

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
2003002561/344
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0004958

G62397476

ASSOCIACIÓ CEDRE
PER A LA PROMOCIÓ
SOCIAL

Recurs socio educatiu La
Caseta

65

1.015,21 €

2020/0005585

G62482500

ASSOCIACIÓ CEPS
SALUT. ASSOCIACIÓ
PER A LA PREVENCIÓ I
LA PROMOCIÓ DE LA
SALUT

Salut i acció! Promoció d'un
envelliment actiu i saludable

65

1.015,21 €

2020/0006495

G62484480

STOP ACCIDENTES

Drogues i conducció: alerta
màxima!

65

1.015,21 €

2020/0006283

G62568100

ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA
"LA LLUMENETA"

CENTRE OBERT "LA
LLUMENETA"

65

1.015,21 €

2020/0006600

G62644042

ASSOCIACIÓ AULA
D'EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA PER A
LA GENT GRAN DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS

POSSIBILITAR LA
SOSTENIBILITAT DE LES
ACTIVITATS PRÒPIES DE
L'AULA

65

1.015,21 €

2020/0004682

G62713045

AMISI

Detecció i prevenció de
situacions de alienació,
exclusió i radicalització de
joves.

65

1.015,21 €

2020/0006087

G62897392

FUNDACIÓ PRIVADA
INTEGRAMENET

SERVEI D'ACOLLIDA DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA
INTEGRAMENET

65

1.015,21 €

2020/0006394

G63062988

FUNDACIÓ ESTIMIA
BARCELONA

Promoció de la integració
social de nens amb
afectacions de salut mental
de l'Aula Integral de Suport

65

1.015,21 €

2020/0005930

G63577522

LLEUREKA PROJECTES
EDUCATIUS

PROJECTE CULTURAL I DE
LLEURE EDUCATIU PAU
CASALS

65

1.015,21 €

2020/0006244

G63781157

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU SANT ROC

ADOLESCENTS CENTRE
OBERT

65

1.015,21 €

2020/0006058

G63806418

ASSOCIACIÓ RESSÒ DE
MUSICOTERÀPIA

Musicoteràpia per a infants
hospitalitzats

65

1.015,21 €

2020/0006410

G63976682

ASSOCIACIÓ CAF,
COMUNITATS
AUTOFINANÇADES

CAFs en acció: inclusió
financera i ajuda mútua en
comunitats apoderades

65

1.015,21 €

G64098650

ASSOCIACIÓ FAMILIARS
MALATS D'ALZHEIMER
DE L'HOSPITALET

RECOLZAMENT PSICOEDUCATIU A FAMILIARS DE
MALATS D'ALZHEIMER.
PER CUIDAR, CUIDAR-SE I
SENTIR-SE BE.

65

1.015,21 €

2020/0005614

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
2003002561/345
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006308

G64268360

FUNDACIÓN TEMPS I
COMPROMIS

Servei de donació d` aliments
i Atenció a las famílies en
situació de risc d´exclusió
social.

ASSOCIACIÓ EQUILIBRI.
ASSOCIACIÓ FAMILIARS
I AMICS/GUES DE
MALALTS MENTALS

"PROJECTE EQUILIBRI".
Projecte d'inclusió social i
d'orientació psicològica i
familiar, per a persones
afectades per malaltia mental
i els seus familiars, que es
trobin en risc o situació
d'exclusió social.

65

1.015,21 €

Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

65

1.015,21 €

2003002561/346

2020/0004169

G64376239

PUNTS

65

65

IMPORT

1.015,21 €

1.015,21 €

2020/0006177

G64565021

BARCELONÍ STICK

Prevenció de situacions de
risc en infants i adolescents
mitjançant oferta de temps
lliure tutelat i de qualitat

2020/0005931

G64925571

FUNDACIÓ CORAVANT

Atenció psicosocial a
persones adultes afectades
per cardiopatia congènita

2020/0005732

G65050957

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA CAN PALET

CENTRE DIARI: CANPA
XICS

2020/0006397

G65222986

Suport i acompanyament a
ASSOCIACIÓ CATALANA
Persones amb Síndrome de
SINDROME DE WILLIAMS
Williams i les seves famílies

G65738916

ASSOCIACIÓ PER LA
INTEGRACIÓ I
REINSERCIÓ DE
PERSONES
SOCIALMENT
VULNERABLES O EN
SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ
SOCIAL (PERSOVUSES)

Plataforma de serveis a
persones socialment
vulnerables o en situació
d'exclusió social e
intervencions en matèria de
salut.

2020/0005796

G65775736

ASSOCIACIÓ
PARKINSON MARESME

Suport psicològic i estimulació
cognitiva per malalts i
familiars de Parkinson del
Maresme

65

1.015,21 €

2020/0005297

G65788424

ASSOCIACIÓ IL·LUSIONS
SOLIDÀRIES

Reciclant il·lusions per a la
infància en situació de risc
exclusió social

65

1.015,21 €

2020/0006534

G66000522

ASSOCIACIÓ DE MANO
EN MANO

65

1.015,21 €

2020/0006558

2020/0006201

G66283953

ASSOCIACIÓ LÚDICOEDUCATIVA RODOLA

L'esport ens uneix, anem de
la mà"
ACTIVITATS PER A LA
INCLUSIÓ D'INFANTS I
JOVES AMB NECESSITATS
EDUCATIVES
ESPECIFIQUES DINS DEL
LLEURE EDUCATIU

65

1.015,21 €

65

1.015,21 €

65

65

1.015,21 €

1.015,21 €

2020/0005757

G66363953

FUNDACIÓ SETBA

NATURA ÉS CULTURA

65

1.015,21 €

2020/0006133

G66975129

ASSOCIACIÓ BE HAPPY

ESPORT I VALORS, CASAL
INCLUSIU

65

1.015,21 €

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
2003002561/347
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006607

G67023416

FUNDACIÓ AEMA

Banc de Roba

65

1.015,21 €

2020/0006385

G67124529

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE TERÀPIA AMB
GOSSOS

Teràpia amb gossos & salut
mental

65

1.015,21 €

2020/0006316

G67332437

FUNDACIÓ SANT
RAFAEL

Gent gran activa: projecte
intergeneracional

65

1.015,21 €

2020/0006082

G67475921

ASSOCIACIÓ COMITÈ
OSCAR ROMERO DE
BARCELONA

ACOMPANYAMENT DE LES
PERSONES IMMIGRANTS A
L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA

65

1.015,21 €

2020/0006225

G82382987

FUNDACION ADECCO

Diversitat a l'aula

65

1.015,21 €

2020/0004974

R0800043B

BISBAT DE VICSEMINARI

Menú LowCost

65

1.015,21 €

2020/0005511

R0800057B

INSPECTORIA MARIA
AUXILIADORA

Projecte d'atenció a les
famílies al CRAE LLAR LES
VINYES

65

1.015,21 €

2020/0004935

R0800518C

DISA SANT JOSEP
ORIOL - PARRÒQUIA
SANT ISIDOR

DISA (Distribució Solidària
d'Aliments) Sant Josep Oriol

65

1.015,21 €

2020/0005317

R0800714H

EEBG

Ajut Social EEBG

65

1.015,21 €

2020/0005695

R5800402I

FUNDACIÓN "AJUDA I
ESPERANÇA" DE
BARCELONA

Programa d'atenció telefònica
per fomentar l'autonomia
personal, l'envelliment actiu, i
donar suport a les persones
que ho necessitin

65

1.015,21 €

2020/0005647

V60828571

ASSOCIACIÓ OBRA
MISSIONERA EKUMENE - Formació d'adults en situació
CENTRE SOCIAL
d'exclusió social
DOMINGO SOLÀ

65

1.015,21 €

2020/0011484

V63211866

CB AESC Ramon Llull

Activitats extraescolars
esportives i inclusives a
l’escola Ramon Llull

65

1.015,21 €

2020/0005792

G58257981

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DEL BARRI DE LA
SAGRADA FAMÍLIA

TALLER GIMNÀSTICA
DOLÇA O DE
MANTENIMENT PER A
GENT GRAN

65

425,00 €

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització
de l’increment de
l’autorització de
despesa

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

96

6.546,00 €

2003002546/1

EDIFICIS POSITIUS

95

6.477,00 €

2003002546/2

Trenquem el silenci

95

6.477,00 €

2003002546/3

92

6.273,00 €

2003002546/4

89

6.068,00 €

2003002546/5

86

5.864,00 €

2003002546/6

85

5.795,00 €

2003002546/7

85

5.795,00 €

2003002546/8

84

4.916,00 €

2003002546/9

84

4.916,00 €

2003002546/10

84

4.916,00 €

2003002546/11

83

4.857,00 €

2003002546/12

82

4.799,00 €

2003002546/13

ENTITAT

NOM PROJECTE

SURT. FUNDACIÓ
DE DONES.
FUNDACIÓ PRIVADA
TSR TERRITORI
SOCIALMENT
RESPONSABLE,
SCCL
PLATAFORMA
UNITÀRIA CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE
ASSOCIACIÓ JOVES
PER LA IGUALTAT I
LA SOLIDARITAT
ASSOCIACIÓ
AVALUA

Servei integral d'atenció,
recuperació i empoderament
(SIARE)

2020/0006429

G64404213

2020/0008331

F67305193

2020/0006400

G63627418

2020/0005833

G60591310

2020/0008283

G64578453

2020/0006047

G62758321

ASSOCIACIÓ EXIL

2020/0006004

G08914475

ASSOCIACIÓ DE
PLANIFICACIÓ
FAMILIAR DE
CATALUNYA I
BALEARS

2020/0005922

G61060588

FUNDACIÓ
CATALANA AKWABA

2020/0006044

G63476097

ASSOCIACIÓ
CATALANA PER LA
INTEGRACIÓ
D´HOMOSEXUALS,
BISEXUALS I
TRANSSEXUALS
IMMIGRANT
(ACATHI)

2020/0005875

G63919716

FUNDACIÓN
PRIVADA VOZES

2020/0006623

G66004870

ASSOCIACIÓ FEM
PEDAGOGIA PER
UNA VIDA DIGNA
PER A TOTHOM

2020/0006427

G58410846

EL SAFAREIG GRUP
DE DONES
FEMINISTES DE
CERDANYOLA

2020/0006479

G28838001

MOVIMIENTO POR
LA PAZ- MPDL

"En Trànsit". Programa de
sensibilització del procés
migratori adolescent
Els drets de les dones, una
lluita global
PROGRAMA DE SUPORT A
LA MARENTALITAT PER A
DONES VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I
ELS SEUS FILLS/ES.
CAPACITACIÓ DE
DIFERENTS GRUPS DE
DONES COM A AGENTS DE
SALUT PER A LA
PROMOCIÓ I PREVENCIÓ
EN DRETS I LA SALUT
SEXUAL I REPRODUCTIVA
VINCLES PER A LA
INCLUSIÓ:
ACOMPANYAMENT A
JOVES, DONES I FAMÍLIES
EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT

AQUÍ TAMBÉ SOM
DIVERSES!

PROYECTO "VOZES" (La
musica como eina de
cohesió i transformació
social)
Estàs acompanyada: Suports
per a l'apoderament i
benestar de dones que
encapçalen famílies
monoparentals
Detecció, atenció i
recuperació de les violències
masclistes vers les dones i
les seves filles i fills
PUNT D'APODERAMENT A
DONES VÍCTIMES DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA

PUNTS

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006444

G65424038

ASSOCIACIÓ LA
XIXA TEATRE

INTERCULTURALITAT
FENT TEATRE FÒRUM:
L'ART DE LA
MULTIPLICACIÓ 8a ed.
FORMACIÓ DE
DINAMITZADORS/ES DE
TEATRE FÒRUM
INTERCULTURAL:
visibilitzem edats, gènere i
cultures.

2020/0006018

F63508410

CANDELA ACCIÓ
COMUNITÀRIA I
FEMINISTA SCCL

OASIS 2020. LLEURE PER
ADOLESCENTS LGTBI.

2020/0006300

F67013565

ESPAI CONEIX SCCL

2020/0005744

G08957318

2020/0006714

G63422224

2020/0005771

F08310013

2020/0006183
2020/0005856

F60939956
G08773517

2020/0006415

G59196949

2020/0005778

G60799418

2020/0006712

G61266649

2020/0006020

G61913471

2020/0006039

G62106117

2020/0006484

G63380109

2020/0006353

G64986342

ASSOCIACIÓ CASA
DE MALI

2020/0006294

F65184350

FIL A L'AGULLA,
SCCL

2020/0005936

G66795642

OPEN CULTURA
CENTER

2020/0006487

G08952939

CASAL LAMBDA

2020/0006592

G60304862

2020/0006473

G61899043

2020/0006570

G62206081

INSTITUT DE DRETS
HUMANS DE
CATALUNYA
FUNDACIÓ BABEL
PUNT DE TROBADA
PROMOTORA DE
MITJANS
AUDIOVISUALS
SCCL
COLECTIC,SCCL
ESPLAIS CATALANS
ASSOCIACIÓ
D'ASSISTÈNCIA A
DONES AGREDIDES
SEXUALMENT
ASSOCIACIÓ
DINAMITZADORA DE
LA XARXA
FEMINISTA
DONES AMB
EMPENTA
ASSOCIACIÓ DE
DONES CA
L'AURÈLIA
COORDINADORA
D'ASSOCIATS PER
LA LLENGUA
ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES
LESBIANES I GAIS

ASSOCIACIÓ
SOCIAL
ANDRÒMINES
ASSOCIACIÓ
TEATRAL MOUSIKÉ
ASSOCIACIÓ RED
DE SOLIDARIDAD
PARA LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

82

4.799,00 €

2003002546/14

81

4.740,00 €

2003002546/15

81

4.740,00 €

2003002546/16

81

4.740,00 €

2003002546/17

Puentes

81

4.740,00 €

2003002546/18

Arxipèlag

80

4.682,00 €

2003002546/19

Dinàmiques per la igualtat
Esplais oberts a la diversitat
Assistència integral,
especialitzada i gratuïta a
dones i adolescents que han
patit agressions sexuals.

80
80

4.682,00 €
4.682,00 €

2003002546/20
2003002546/21

80

4.682,00 €

2003002546/22

Resistències i alternatives
ecofeministes des del diàleg
intergeneracional

80

4.682,00 €

2003002546/23

Amb Empenta cap a la
igualtat

80

4.682,00 €

2003002546/24

Ajuda Integral contra la
violència masclista

80

4.682,00 €

2003002546/25

Xerrem Junts

80

4.682,00 €

2003002546/26

LA DIVERSITAT FAMILIAR
LGTBI A LES ESCOLES

80

4.682,00 €

2003002546/27

80

4.682,00 €

2003002546/28

80

4.459,00 €

2003002546/29

79

3.799,00 €

2003002546/30

79

3.799,00 €

2003002546/31

Digilab i altres formacions;
Dona de futur

79

3.799,00 €

2003002546/32

Amors Quotidians

79

3.799,00 €

2003002546/33

Enfortiment de la convivència
i de la cultura del diàleg a
través de la comunicació
noviolenta

79

3.799,00 €

2003002546/34

LES PERIPÈCIES DE LA
CONVIVÈNCIA
SUPORT. Creació d'eines
per garantir els drets de les
supervivents a l'odi

SENSIBILITZACIÓ I DIÀLEG
INTERCULTURAL
MALI/BARCELONA
Gestió d'agressions sexistes
a les organitzacions
CULTURA REFUGI 2020:
Escola Refugi i Llengües
inclusives
Atenció al col·lectiu LGTBI+
2020

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT
2020/0006618

CIF
G63570402

2020/0006050

G63770804

2020/0006719

G65047557

ENTITAT
FUNDACIÓ PRIVADA
CULTURAL DE
GRANOLLERS AC
PANDORA:
RECURSOS PER LA
IGUALTAT I LA NO
DISCRIMINACIÓ DE
LES DONES
ASOCIACIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA DIVERSIDAD E
INTERVENCIÓN
SOCIAL (AIDIS)

2020/0006027

G83117374

FUNDACIÓ
SECRETARIADO
GITANO

2020/0006412

G62284633

ASSOCIACIÓ
GITANA DE DONES
DROM KOTAR
MESTIPEN

2020/0006355

G43884444

DONES EN XARXA

2020/0006419

G60098241

ASSOCIACIÓ DONES
PERIODISTES

2020/0006003

G60427523

ASSOCIACIÓ
ACTUAVALLES

2020/0005905

G62816889

FUNDACIÓ CARTA
DE LA PAU DIRIGIDA
A L'ONU

2020/0006619

G66119389

ASSOCIACIÓ SUDS

2020/0006744

F65436743

COEDUCACCIÓ,
SCCL

2020/0006008

G65714099

2020/0006178

G62429592

2020/0006621

G61291894

ASSOCIACIÓ
SOLIDANÇA

2020/0005785

G61645115

FUNDACIÓ PRIVADA
PERE CLOSA

2020/0006019

G62393210

FUNDACIÓ PRIVADA
TROPOS

ASSOCIACIÓ
ENRUTA'T
PLÀUDITE
TEATRE.ESPAI
D'ARTS
ESCÈNIQUES

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

Projecte TeDEBAT

79

3.799,00 €

2003002546/35

PROGRAMA DE TALLERS
PER L'APODERAMENT I
PROMOCIÓ DE LES
DONES I CICLE TALLERS
VISIBILITZACIÓ

79

3.799,00 €

2003002546/36

SexAFIN: educació
afectivosexual i reproductiva
als centres educatius
d'educació infantil i primària

79

3.799,00 €

2003002546/37

Promoció de la igualtat
d'oportunitats i inclusió
sociolaboral de les dones
gitanes en atenció a la
múltiple discriminació

79

3.799,00 €

2003002546/38

Espai de dones Romí

79

3.750,00 €

2003002546/39

78

3.751,00 €

2003002546/40

78

3.751,00 €

2003002546/41

78

3.751,00 €

2003002546/42

78

3.751,00 €

2003002546/43

78

3.751,00 €

2003002546/44

77

3.703,00 €

2003002546/45

77

3.703,00 €

2003002546/46

77

3.500,00 €

2003002546/47

75

3.607,00 €

2003002546/48

75

3.607,00 €

2003002546/49

75

3.607,00 €

2003002546/50

Promoció de les dones a
l'àmbit digital
Tallers de periodisme crític,
social i no sexista
Ca l'Enredus.
Acompanyament,
sensibilització i promoció de
xarxes intercomunitàries per
a la prevenció de la
LGBTIfòbia
Vitamina: Lideratge Ètic i
Transformació Social (grups
Programa Vitamina de les
comarques de Barcelona)
TRENCANT EL RELAT
HEGEMÒNIC A TRAVÉS DE
LA FOTOGRAFIA
La perspectiva de gènere
interseccional a l'escola:
reflexió pedagògica
comunitària a partir de l'espai
pati
Un dia més. El jovent obrim
el teló: representem canvis.
OBRIM EL TELÓ!
Transformant el present de
nenes i joves construïm el
futur de L'H.a
PORTES AL CANVI 2020:
Dispositiu d'acollida,
orientació i formació
professionalitzadora per a
persones migrades en
situació d'irregularitat legal
Xarxa de Prevenció de les
Emancipacions Prematures
NI BELLA NI BESTIASERVEI ESPECIALITZAT
D’ATENCIÓ A JOVES I
ADOLESCENTS EN
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0006482

G64680986

2020/0006031

G64813595

2020/0006553

G65400608

2020/0006434

G66796541

2020/0006043

R5800587G

2020/0006442

G58673807

2020/0006476

G61672382

2020/0005923

G62823000

2020/0006490

G64876840

2020/0006713

G65777104

2020/0006012

G66821950

2020/0005927

V60662293

2020/0005871

F66828872

2020/0005526

G63220008

2020/0006455

G65098709

2020/0005952

F67026658

2020/0006720

G08855827

2020/0005940

G65370462

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

75

3.607,00 €

2003002546/51

AIDA (Abordatge Integral per
a les Dones i el seu
Apoderament)

75

3.607,00 €

2003002546/52

La Troca: porta d'acollida

75

3.607,00 €

2003002546/53

Eines online pel creixement
professional i la igualtat a
l'àmbit laboral de les dones:
"Dedica't una hora a la
setmana a créixer" i suport
contra l'assetjament sexual a
la feina

75

3.607,00 €

2003002546/54

Dona Gospel: música per a
la inclusió i transformació
social

75

3.607,00 €

2003002546/55

74

2.696,00 €

2003002546/56

74

2.696,00 €

2003002546/57

74

2.696,00 €

2003002546/58

74

2.696,00 €

2003002546/59

Promoció d´igualtat i
interculturalitat

74

2.696,00 €

2003002546/60

Observatori de la Islamofòbia
a Catalunya

74

2.696,00 €

2003002546/61

Centre d'acolliment per
estrangers

74

2.696,00 €

2003002546/62

Vincles per la diversitat

73

2.660,00 €

2003002546/63

Projecte Interprofessions

73

2.660,00 €

2003002546/64

IMPLICANT ELS HOMES EN
LA ERRADICACIÓ DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES

73

2.660,00 €

2003002546/65

"Jo Mai Mai.."

72

2.624,00 €

2003002546/66

Belluga't

72

2.624,00 €

2003002546/67

#LGTBIGRANS. FASE II

72

2.624,00 €

2003002546/68

ENTITAT

NOM PROJECTE

ASSOCIACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMEN
T CULTURAL,
AMBIENTAL I HUMÀ
(CEHDA)
ASSOCIACIÓ HÈLIA,
DE SUPORT A LES
DONES QUE
PATEIXEN
VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA I
CULTURAL FORMES

Plantem la llavor. Acollida de
persones migrades i
activitats d'apropament i
coneixement intercultural
amb infants i joves.

ASSOCIACIÓ
SHELEADER

OBLATAS DEL
SANTÍSSIM
REDEMPTOR
BARCELONA
ESPAI D'INCLUSIÓ I
FORMACIÓ CASC
ANTIC
FUNDACIÓ PRIVADA
MARIA
AUXILIADORA
ASS. GRUP D'AMICS
GAIS, LESBIANES,
TRANSSEXUALS I
BISEXUALS (GAG)
FUNDACIÓ PRIVADA
ENLLAÇ
ASSOCIACIÓ DE
JOVES GITANOS DE
GRACIA
ASSOCIACIÓ STOP
ALS FENÒMENS
ISLAMÒFOBS SAFI
CENTRE
D'ACOLLIMENT
SANTA COLOMA
INSTITUT
DIVERSITAS SCCL
ASSOCIACIÓ
ATLÀNTIDA
PROFESSIONALS
PER LA
INTERCULTURALITA
T
ASSOCIACIÓ
HOMES
IGUALITARIS
NUS PROCESSOS
SOCIALS I
CREATIUS SCCL
MOVIMENT
EDUCATIU DEL
MARESME
ASSOCIACIÓ
PRECARIAS

Acollida i eines de
socialització per a una
ciutadania activa
EL VIVER, projecte d'acollida
i acompanyament a la
població migrada.
Suport a l'Entitat Grup
d'Amics Gais, Lesbianes,
Transsexuals i Bisexuals
(GAG)
Envelliment actiu entre les
persones grans LGTBI

PUNTS

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

2020/0005847

G59112219

ASSOCIACIÓ DONES
JURISTES

SUPORT JURÍDIC GRATUÏT
A DONES QUE PATEIXEN
VIOLÈNCIA MASCLISTA

71

2.587,00 €

2003002546/69

2020/0005883

G62003603

ASSOCIACIÓ
ARTIXOC, DONEM
SUPORT A L'ART I
LA JOVENTUT

EMPODERAMENT JUVENIL
PER MITJÀ DEL TEATRE

71

2.587,00 €

2003002546/70

2020/0006681

G65739302

FUNDACIÓ WASSU

71

2.587,00 €

2003002546/71

2020/0006299

F64229230

LAFUNDICIÓ, SCCL

70

2.551,00 €

2003002546/72

2020/0006045

G61851747

Espais de Dones

70

2.551,00 €

2003002546/73

2020/0006401

G62627294

Dones: vinculem-nos a la
terra

70

2.551,00 €

2003002546/74

2020/0006278

G64627896

ESPAI CEAC PEL
DINAMISME ASSOCIATIU

70

2.551,00 €

2003002546/75

2020/0005816

G66052960

Espai femení intercultural

70

2.551,00 €

2003002546/76

69

1.924,00 €

2003002546/77

69

1.924,00 €

2003002546/78

69

1.924,00 €

2003002546/79

69

1.924,00 €

2003002546/80

Teixint oportunitats

69

1.924,00 €

2003002546/81

EN FEMENÍ, mirades en la
diversitat.

69

1.924,00 €

2003002546/82

69

1.924,00 €

2003002546/83

69

1.924,00 €

2003002546/84

69

1.924,00 €

2003002546/85

69

1.924,00 €

2003002546/86

69

1.924,00 €

2003002546/87

XARXA EUROPEA
DE DONES
PERIODISTES
Cooperación y
desarrollo sostenible
Desos Opción
solidaria
CENTRE EURO
ARAB DE
CATALUNYA
FUNDACIÓ IBN
BATTUTA

2020/0006360

F66961020

COOPERATIVA
INTEGRAL EL
ROSER SCCL

2020/0005855

F67128397

CÚRCUMA SCCL

2020/0006715

G08830127

CENTRE D’ANÀLISI I
PROGRAMES
SANITARIS (CAPS)

2020/0006535

G17933730

FUNDACIÓ PRIVADA
UTOPIA

2020/0006726

G60022498

2020/0005848

G60378056

2020/0006468

G62212972

2020/0006676

G63231476

FUNDACIÓN
PRIVADA BAYT ALTHAQAFA

2020/0005782

G63340483

FUNDACIÓ PEL
SUPORT SOCIAL
SOLIDARI

2020/0006724

G63823173

FUNDACIÓ PRIVADA
ACSAR

2020/0006472

G65162562

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
ELPARLANTE

FUNDACIÓN PARA
LA INTEGRACIÓN
SOCIAL
ASSOCIACIÓ PER
L'ESTUDI I
PROMOCIÓ DEL
BENESTAR SOCIAL.
PROBENS
FUNDACIÓ PRIVADA
FICAT

Diàleg intercultural per la
prevenció i atenció de la
Mutilació Genital Femenina
(MGF): entre origen i destí
Prat 11, habitar, fer,
compartir veïnat

La perspectiva de gènere a
la Cooperativa Integral el
Roser: Enfortim la nostra
cooperativa amb eines de
reflexió i treball
Escaperoom per a la
prevenció de les violències
sexuals amb perspectiva de
gènere
Red-CAPS com a eina
feminista de participació i
promoció de la igualtat
d'oportunitats en salut
INCUBA Dones
Emprenedores Barcelona
2020

Projecte d'acompanyament
sociojuridic
La integració social i
l'empoderament de dones
migrades des de una
perspectiva interseccional i
decolonial
Suport a l'empoderament de
dones en situació de
violència masclista i llurs
filles i fills
Fomentat la inclusió de
persones refugiades i
sol·licitants d'asil
Joves sense fronteres

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0006678

G65727901

ASSOCIACIÓ EQUAL
SAREE

2020/0006304

G66250358

ASSOCIACIÓ
BIORITMO

2020/0006723

G67007005

2020/0006001

G67506162

2020/0006551

F64422207

2020/0006492

G60417631

ASSOCIACIÓ
PROMOTORA DE
DONES CINEASTES I
DE MITJANS
AUDIOVISUALS DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ FAR
D'ONA
E.I. EINA,SCCL
ASSOCIACIÓ
PLATAFORMA PER
LA LLENGUACOL·LECTIU
L'ESBARZER

2020/0006448

G60722246

HUACAL, ONG DE
SOLIDARITAT AMB
EL SALVADOR

2020/0005843

G61852638

ASSOCIACIÓ
CULTURA VIVA
SANTBOIANA

2020/0006704

G62218888

ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE
GUADALHORCE

2020/0006533

G63071518

FORA DE QUADRE

2020/0006046

G63103006

2020/0006680

G64729056

2020/0006006

G65235996

2020/0005902

G65611337

GAY SITGES LINK

2020/0006552

G65937005

ASSOCIACIÓ
RIBORQUESTRA

2020/0006033

G58186180

2020/0006721

G58260266

FUNDACIÓ MIGRA
STUDIUM
FUNDACIÓ
CATALUNYA
VOLUNTÀRIA
ASSOCIACIÓ
D'EDUCADORS EN
DRETS HUMANS AHEAD

SECRETARIAT
D'ENTITATS DE
SANTS,
HOSTAFRANCS I LA
BORDETA
ASSOCIACIÓ DE
DONES HEURA

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

69

1.924,00 €

2003002546/88

69

1.924,00 €

2003002546/89

DONES VISUALS. Eliminem
les desigualtats a l'àmbit
audiovisual

69

1.924,00 €

2003002546/90

Dones in the middle

69

1.924,00 €

2003002546/91

Teixim Comunitat

68

1.896,00 €

2003002546/92

Al Baix Besòs, el català amb
ritme!

68

1.896,00 €

2003002546/93

JUNTES SUMEN. DONES I
ENTITATS FEM CRÉIXER
LA XARXA DE LITERATURA
SALVADORENYA A
BARCELONA

68

1.896,00 €

2003002546/94

Formació i integració pel
col·lectiu immigrant.

68

1.896,00 €

2003002546/95

68

1.896,00 €

2003002546/96

68

1.896,00 €

2003002546/97

Locus - Espai Interreligiós

68

1.896,00 €

2003002546/98

Mirades Interseccionals

68

1.896,00 €

2003002546/99

Biblioteques Vivents per la
Ciutadania Inclusiva

68

1.896,00 €

2003002546/100

68

1.896,00 €

2003002546/101

68

1.896,00 €

2003002546/102

TAULA INTERCULTURAL

67

1.497,00 €

2003002546/103

Promovent espais igualitaris

67

1.497,00 €

2003002546/104

67

1.497,00 €

2003002546/105

67

1.497,00 €

2003002546/106

NOM PROJECTE
Patis coeducatius i inclusius.
Trenquem estereotips per
assolir la igualtat efectiva
Prevenció contra les
agressions masclistes en
festivals de música

PROJECTE DE
DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA A
GUADALHORCE.
Cicle de Cinema i Drets
Humans

Programa 2020 per a la
Diversitat Afectiva, Sexual i
d'Identitat de Gènere a
Sitges
Riborquestra: orquestra
comunitària i
intergeneracional

2020/0006741

G58506981

FUNDACIÓ
FRANCESC FERRER
I GUÀRDIA

Igualtat contra les violències
masclistes: materials i
recursos per l'eradicació de
les desigualtats de gènere.

2020/0005951

G60104528

FEDERACIÓ DE
DONES DE
CATALUNYA PER LA
IGUALTAT

ACOLLIDA I SUPORT

PUNTS

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0006566

G60927498

2020/0006486

G61747069

2020/0006290

G62219738

2020/0006035

G64287683

2020/0006361

G65212938

2020/0005826

G65847428

2020/0006457

G66752239

2020/0006226

G67458067

ENTITAT
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
CULTURALS I
EDUCATIVES DE
PERSONES
ADULTES
ASSOCIACIÓ CASAL
CLARET DE VIC
ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL LA
FORMIGA
FUNDACIÓ ESPAI
NATURA I
JOVENTUT
ASOCIACION
CULTURAL LA
QUINTA PATA
MUJERES PALANTE
FUNDACIÓ PROA
(PRO-ACTIVA OPEN
ARMS)
ARREMANGADES
ASSOCIACIÓ DE
DONES DEL
MONTSENY

2020/0006025

G58310376

ASSOCIACIÓ SALUT
I FAMÍLIA

2020/0006475

G58327289

BIDÓ DE NOU
BARRIS
ASSOCIACIÓ
FESTIVAL DE
CREACIÓ
CONTEMPORÀNIA
DEL POBLENOU
TALLER D'ART,
CULTURA I CREACIÓ
ASOCIACIÓN
CULTURAL EL
MIRADOR
ASSOCIACIÓ ESPAI
JOAO MARTI

2020/0006309

G65379919

2020/0006192

G65643405

2020/0006042

G65739286

2020/0006745

G65866659

2020/0006439

G66293721

MEDIAM

2020/0006023

G66380932

2020/0006041

G66678327

2020/0006488

G66978818

GOGARA
ASSOCIACIÓ
LUCIÈRNAGAS ARTE
EN ACCIÓN
ASSOCIACIÓ
DARNA, CENTRE
INTERCULTURAL I
INICIATIVA
CIUTADANA

2020/0006011

G67222588

ASSOCIACIÓ
CULTURAL HEBE

2020/0005837

G85362564

FUNDACIÓ TRAB-OR

G85746485

ARSGAMES
ASOCIACIÓN
CULTURAL

2020/0006677

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

L'educació al llarg de la vida,
un dret de totes les persones

67

1.497,00 €

2003002546/107

Escola de la Pau amb dones:
visibilitzant la nostra veu

67

1.497,00 €

2003002546/108

MÓN BARRI

67

1.497,00 €

2003002546/109

Erradicant la violència de
gènere

67

1.497,00 €

2003002546/110

Microhistorias Migrantes -9º
edición-

67

1.497,00 €

2003002546/111

Formació de promotores
comunitàries antiviolència de
gènere: Juntes som més
fortes

67

1.497,00 €

2003002546/112

EDUCACIÓ PER LA
LLIBERTAT

67

1.497,00 €

2003002546/113

Teixint fils d'apoderament
entre les dones de la reserva
de la Biosfera del Montseny

67

1.497,00 €

2003002546/114

66

1.475,00 €

2003002546/115

66

1.475,00 €

2003002546/116

Escena + Dones 2020

66

1.475,00 €

2003002546/117

OVER THE RAINBOW

66

1.475,00 €

2003002546/118

Barrifilms

66

1.475,00 €

2003002546/119

66

1.475,00 €

2003002546/120

66

1.475,00 €

2003002546/121

66

1.475,00 €

2003002546/122

"SEGÜENT PAS. Cap als
reptes d'una nova etapa"

66

1.475,00 €

2003002546/123

PLA DE FORMACIÓ
LINGÜÍSTICA PER A UNA
SOCIETAT
INTERCULTURAL

66

1.475,00 €

2003002546/124

66

1.475,00 €

2003002546/125

66

1.475,00 €

2003002546/126

66

1.475,00 €

2003002546/127

XARXA D'HOSPITALITAT I
SUPORT JURÍDIC I
PSICOSOCIAL PER A
DONES I FAMÍLIES
IMMIGRANTS
Cultura comunitària feminista
des de l'Ateneu Popular 9
Barris

EDUCANT I CREIXENT EN
VALORS
CONVIVENCIA
HARMONIOSA
Escoles Saludables

JOves! Projecte d'acollida
sociolingüística i participació
en el barri.
ABRAÇANT LA DIVERSITAT
DES DE LA COEDUCACIÓ
Jugant Juntes. Crea, juga i
subverteix el vídeojoc

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0005852

G98251051

2020/0006685

F63684617

2020/0006234

F67558171

2020/0006480

G08458051

2020/0006418

G58822289

2020/0006682

G58886292

2020/0006424

G59055830

2020/0005218

G59304279

2020/0006430

G61695052

2020/0005995

G61750048

2020/0006432

G62034111

2020/0006683

G62124987

2020/0005824

G62261995

2020/0006481

G62494984

2020/0006679

G62809280

2020/0006747

G66409251

2020/0006622

G66409319

2020/0006404

G66939679

ENTITAT
ASOCIACION
AMIGOS MIRA
ESPAÑA
ETCS ESTRATÈGIES DE
TRANSFORMACIÓ
COMUNITÀRIA
SOSTENIBLE_ SCCL
ÀÓ COOP SCCL
OBRA
D'INTEGRACIÓ
SOCIAL - OBINSO
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS I
GREMIS
EMPRESARIALS DEL
MARESME
ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DE
LES ESCODINES
AVV GRUPS DE
MONTSERRAT
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
VEÏNALS DE
SABADELL
ASSOCIACIÓ AMICS
DEL MOVIMENT
QUART MON
RAVAL EN ACCIÓ,
ASSOCIACIÓ
FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS
MATARÓ-MARESME
FUNDACIÓ
INTERARTS PER A
LA COOPERACIÓ
CULTURAL
INTERNACIONAL
(INTERARTS)
ASSOCIACIÓ
UNESCO PER AL
DIÀLEG
INTERRELIGIÓS
ASSOCIACIÓ
MARTINET SOLIDARI
FEDERACION DE
ASOCIACIONES
AMERICANAS EN
CATALUÑAFASAMCAT
ASSOCIACIÓ
ENCARA EN ACCIÓ,
MOVIMENT
AFECTIU, SEXUAL I
DE GÈNERE
ASSOCIACIÓ 17 DE
MAIG
ASSOCIACIÓ SOM
DEL BARRI

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

SABADELL MES A PROP

66

1.475,00 €

2003002546/128

Teixim la xarxa de dones
cusidores

65

1.452,00 €

2003002546/129

aTRAPant Masclismes

65

1.452,00 €

2003002546/130

Addiccions i gènere

65

1.452,00 €

2003002546/131

DIFUSIÓ DE POLÍTIQUES
D'IGUALTAT PER
L'EMPRESARIAT DEL
MARESME I ELS GREMIS I
LES ASSOCIACIONS
EMPRESARIALS
VINCULADES

65

1.452,00 €

2003002546/132

HortiCultura

65

1.452,00 €

2003002546/133

Salut i esport al barri

65

1.452,00 €

2003002546/134

PER A LA CONVIVENCIA I
COHESIÓ SOCIAL DE LA
CIUTADANIA ALS BARRIS
DE SABADELL

65

1.452,00 €

2003002546/135

"Espai de formació, la Rina"

65

1.452,00 €

2003002546/136

Foment de la cohesió social
de nenes i noies immigrants
del barri del Raval mitjançant
el suport educatiu

65

1.452,00 €

2003002546/137

Fent créixer la igualtat

65

1.452,00 €

2003002546/138

MEMòries i EXperiències per
a una narrativa digital
inclusiva (Fase 1)

65

1.452,00 €

2003002546/139

Cicle 'Religions,
espiritualitats, feminismes i
gènere''

65

1.452,00 €

2003002546/140

Cultura. base.edu

65

1.452,00 €

2003002546/141

AVE FENIX 2020

65

1.452,00 €

2003002546/142

Apoderament LGTBI

65

1.452,00 €

2003002546/143

Associacionisme LGTBI

65

1.452,00 €

2003002546/144

La Guspira Lila de Roquetes

65

1.452,00 €

2003002546/145

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT
ASSOCIACIÓ
OBSERVADORS/ES
PER LA
DEMOCRÀCIA
(ODEM)
FEDERACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES
DE ÁFRICANEGRA
DE SABADELL Y
CATALUNYA

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

Promoció de drets,
democràcia participativa i
rendició de comptes

65

1.452,00 €

2003002546/146

Projecte de convivència de la
gent de la federació de
ÀfricaNegra

65

1.452,00 €

2003002546/147

G67318915

ASSOCIACIÓ
ACCIONS FEM FEMINISME EN
ACCIÓ

També ens passa!!!
Programa de sensibilització i
prevenció de les violències
masclistes per a la Gent
Gran

65

1.452,00 €

2003002546/148

2020/0006435

G67357871

ASSOCIACIÓ DE
DONES "LLIURES I
COMBATIVES ROSA
LUXEMBURG DE
BARCELONA"

Programa d´acció feminista
"Ens volem vives, lliures i
combatives 2020"

65

1.452,00 €

2003002546/149

2020/0006478

G78339587

UNIÓN ROMANÍ

Digitalització Arxiu Unión
Romaní

65

1.452,00 €

2003002546/150

SOUDOU, Casa de la Dona
Africana

65

1.452,00 €

2003002546/151

El Barri és Divers 2020

65

1.452,00 €

2003002546/152

RUTA CANDEL PER
L'HOSPITALET

65

1.315,00 €

2003002546/153

2020/0005925

G67119453

2020/0005781

G67242347

2020/0006267

2020/0006206

G85579191

2020/0006684

V58386087

2020/0006049

G58022542

ASSOCIACIÓ
HUMANITÀRIA
CONTRA L'ABLACIÓ
DE LA DONA
AFRICANA AHCAMA
CENTRE SOCIAL DE
SANTS
CENTRE D'ESTUDIS
DE L'HOSPITALET

Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0006126

G59986299

NEXE FUNDACIÓ
PRIVADA

2020/0006530

G65529661

FUNDACIÓ APIPACAM

2020/0006417

G58176363

2020/0005986

G59913160

2020/0005318

G64177421

2020/0006181

G64746613

ASSOCIACIÓ PRO
DISMINUÏTS
PSÍQUICS DEL
BERGUEDÀ
FUNDACIÓ
L'ESPIGA
APRENEM,
ASSOCIACIÓ PER
A LA INCLUSIÓ DE
LES PERSONES
AMB TRASTORN
DE L'ESPECTRE
AUTISTA
FUNDACIÓ
PRIVADA SALUT
MENTAL
CATALUNYA

NOM PROJECTE
ACTIVITATS DE
RESPIR PER A
FAMÍLIES AMB
FILLS/ES AMB
PLURIDISCAPACITAT
GAUDEIX D'UN
RESPIR: Servei
especialitzat d'estades
temporals per a
persones amb
discapacitat.

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

88

22.890,17 €

2003002407/001

85

22.109,83 €

2003002407/002

Respir: un espai de
descans i benestar
personal

84

17.843,56 €

2003002407/003

RESPIR I LLEURE

82

17.418,71 €

2003002407/004

Caps de setmana de
respir en família

82

17.418,71 €

2003002407/005

Estades Rurals de
Respir per fer Salut
Mental

82

17.418,71 €

2003002407/006

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

PUNTS

IMPORT

OPERACIÓ
COMPTABLE

ENTITAT

NOM PROJECTE

82

17.418,71 €

2003002407/007

2020/0006611

G66918095

FUNDACIÓ SANT
TOMÀS

Servei d'acolliment
temporal en famílies
per a persones amb
discapacitat
intel·lectual de la
comarca d'Osona

2020/0004633

G08393936

FUNDACIÓ
ASPACE
CATALUNYA

RESPIR

80

16.993,87 €

2003002407/008

80

16.993,87 €

2003002407/009

80

16.993,87 €

2003002407/010

79

12.896,46 €

2003002407/011

78

12.733,21 €

2003002407/012

78

12.733,21 €

2003002407/013

76

12.406,72 €

2003002407/014

75

12.243,47 €

2003002407/015

75

12.243,47 €

2003002407/016

75

12.243,47 €

2003002407/017

74

8.327,11 €

2003002407/018

74

8.327,11 €

2003002407/019

74

8.327,11 €

2003002407/020

74

8.327,11 €

2003002407/021

2020/0004964

G08403644

APINAS

SERVEI DE RESPIR
PER INFANTS AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL DID I
TRASTORN MENTAL
(TM) o TRASTORN
GREU DE LA
CONDUCTA (TGC)

2020/0005313

G65463366

FUNDACIÓ JUNTS
AUTISME

Respir per a Tothom

2020/0006573

G60168853

FUNDACIÓ
MALALTS
MENTALS DE
CATALUNYA

2020/0005197

G08444671

FUNDACIÓ
AMPANS

2020/0005434

G62716535

FUNDACIÓ
PRIVADA LAR PER
MALALTS
MENTALS

2020/0006204

G65104002

FUNDACIÓ
PRIVADA VOL

2020/0005872

G58371907

2020/0006230

G60004314

2020/0006587

G65320343

2020/0006630

F63280614

2020/0005786

G58071507

2020/0006543

G59088120

2020/0006130

G60703303

SOM FUNDACIÓ
CATALANA
TUTELAR
FUNDACIÓ
PRIVADA NOSTRA
SENYORA DELS
ÀNGELS
ASSOCIACIÓ
OBRIR-SE AL MÓN

FEM EL CAMÍ JUNTS.
SUPORT PREVI I
ACOLLIDA A LA
PRESA DE
DECISIONS
Servei Respir en
famílies per a
persones amb
discapacitat
intel·lectual a la
comarca del Bages i
Respir de lleure
SERVEI DE TUTELES
FUNDACIÓ LAR A LA
PROVÍNCIA DE
BARCELONA
(RE) CONSTRUINT
CAPACITATS:
Programa d'informació
i millora de la
integració social i
promoció de
l'autonomia de
persones amb trastorn
mental i capacitat
d'obrar modificada.
PREPARANT EL
FUTUR DEL NOSTRE
FAMILIAR
Suport a la Tutela:
pretutela i
assessorament

Respir per a persones
amb autisme
Programa de respirs
GRANDALLA SCCL familiars: Rodamons
de Grandalla
Servei d'informació i
LA TUTELA
acollida
FUNDACIÓ GERMÀ Serveis de suport al
TOMÀS CANET
programa de tuteles
FUNDACIÓ
PRIVADA DEL
MARESME PRO
RESPIR FUNDACIÓ
PERSONES AMB
EL MARESME
DISMINUCIÓ
PSÍQUICA

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0005636

G61630950

2020/0006377

G62962188

2020/0005633

G63184527

2020/0004782

2020/0004963

2020/0005588

2020/0006162

2020/0006379

2020/0006598

2020/0005910

2020/0006462

ENTITAT

FUNDACIÓ
PRIVADA
TUTELAR ACIDH

ASSOCIACIÓ
APADIS
FUNDACIÓ
PRIVADA
PROVELLESA
AUTÒNOMA
(PROVEA)

NOM PROJECTE
ASSESSORAMENT
SOCIO JURÍDIC A
LES FAMÍLIES,
PRETUTELA I
SUPORT A
L'EXERCICI DE LA
CAPACITAT
JURÍDICA
Les Diferències les hi
poses tu
Mesures de prevenció
i protecció vers la gent
gran

PUNTS

IMPORT

74

8.327,11 €

2003002407/022

74

8.327,11 €

2003002407/023

74

8.327,11 €

2003002407/024

CENTRE DE
LLEURE TU TRIES

PROGRAMA RESPIR
2020

74

8.327,11 €

TEB FUNDACIÓ
PRIVADA

EL FUTUR DE LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL.
ASSESSORAMENT,
ACOMPANYAMENT I
PRETUTELA

74

7.250,00 €

G61931895

APSOCECAT

Respirs per a
persones amb
sordceguesa

G66841842

FUNDACIÓ
TUTELAR DEL
MARESME

SERVEI DE
PRETUTELA

G60703386

FUNDACIÓ
CENTRE MÈDIC
RESPIR OSONA
PSICOPEDAGÒGIC SALUT MENTAL
D'OSONA

G65924631

G60062809

OPERACIÓ
COMPTABLE

74

74

73

5.500,00 €

4.137,50 €

8.214,59 €

Condicionat a la
comptabilització de
l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa

la
de
de
de
la
de
de
de
la
de
de
de

G60458148

FUNDACIÓ
PRIVADA JERONI
DE MORAGAS

TRANSFORMANT LA
TUTELA.
ASSESSORAMENT A
LA TUTELA,
PRETUTELA I LES
FAMÍLIES EN EL
PROCÉS DE LA
MODIFICACIÓ DE LA
CAPACITAT
D'OBRAR

72

2.477,00 €

Condicionat a la
comptabilització de
l’increment de
l’autorització de
despesa

G64484710

ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE
MALALTS
D'ALZHEIMER DEL
VALLÈS
OCCIDENTAL. AFA
VO

ESPAI RESPIR.
CUIDA'T PER
CUIDAR

70

7.877,00 €

2003002407/025

G64827876

FUNDACIÓ
PRIVADA LLUÍS
ARTIGUES

Pla integral de millora
de la Qualitat de les
persones que reben
suport de la Fundació
Tutelar Lluís Artigues

7.877,00 €

Condicionat a la
comptabilització de
l’increment de
l’autorització de
despesa

70
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

G60171063

ASSOCIACIÓ DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
TOTS SOM
SANTBOIANS

Escapades de cap de
setmana

G60753795

ASSOCIACIÓ PRODISMINUÏTS
PSÍQUICS DE EL
MASNOU

ESPLAI JUVENILS

69

5.177,28 €

G62216973

FUNDACIÓ
TALLERS
GUINARDÓ

AMB TU!
Acompanyament
integral a persones
amb capacitat
modificada i a les
seves famílies.

69

5.177,28 €

G63027411

FUNDACIÓ ELS
TRES TURONS

Ventila't

2020/0006093

G65057465

FUNDACIÓ
TUTELAR
L'ESGUARD

Informació,
assessorament i
pretutela a les
persones
interessades, famílies i
professionals

69

5.177,28 €

2020/0006172

G65064727

ASSOCIACIÓ
ASPERGER
VALLÈS
OCCIDENTAL

Oci per joves amb TEA

69

5.177,28 €

G65542284

FUNDACIÓ
GESTIÓ I SUPORT

Somriu per vacances

G65569659

ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES AMB
DISCAPACITAT
DEL BAIX
MONTSENY

Temps lliure, temps de
lleure al Baix
Montseny

G66339599

FUNDACIÓ
ESCLAT MARINA

Continuïtat del Servei
de Respir a la
Residència Esclat
Marina

69

5.177,28 €

G60171253

FUNDACIÓ
PRIVADA PRODISMINUÏTS
PSÍQUICS
FINESTRELLES

Projecte Respir:
Foment de l'autonomia
i acompanyament
psicosocial i terapèutic
de les persones
adultes amb
discapacitat
intel·lectual

69

4.500,00 €

G63200281

FUNDACIÓ
TUTELAR SANTA
CLARA

Protegir amb la tutela

FEMAREC, SCCL

Servei de suport a
l'exercici de la
capacitat

2020/0006494

2020/0005641

2020/0006446

2020/0006169

2020/0005790

2020/0006081

2020/0006141

2020/0005010

2020/0006590

2020/0006634

F59197996

PUNTS

70

69

69

69

69

68

IMPORT

7.550,00 €

5.177,28 €

5.177,28 €

5.177,28 €

2.775,00 €

5.102,25 €

OPERACIÓ
COMPTABLE

2003002407/026

Condicionat a la
comptabilització de
l’increment de
l’autorització de
despesa
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa

la
de
de
de
la
de
de
de

2003002407/027
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa

la
de
de
de

Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa

la
de
de
de

la
de
de
de
la
de
de
de

la
de
de
de
la
de
de
de
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006568

G55074868

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA XERA

Jo m'encarrego

68

5.102,25 €

G60644994

FUNDACIÓ
PRIVADA
TUTELAR SANTA
MARIA DE
COMABELLA

Esport, cultura i bons
hàbits alimentaris
mitjançant l'oci inclusiu
a l'abast de persones
tutelades amb pocs
recursos i en situació
de vulnerabilitat

68

5.102,25 €

G59816991

CENTRE OBERT
RIALLES FUNDACIÓ
CHAMPAGNAT

RESPIR XELA

G61017042

FUNDACIÓ
PRIVADA
TUTELAR FAMÍLIA
I SOCIETAT

ASSESSORAMENT A
FAMÍLIES I
PERSONES AMB
RISC D'EXCLUSIÓ
SOCIAL, SERVEI DE
PRETUTELA I
ACTIVITATS
PARAL·LELES DE
L'EXERCICI
TUTELAR

G64030067

ASSOCIACIÓ DE
TEMPS DE
LLEURE
RUBRICATUS

Estades 2020

G65831646

AUTISME AMB
FUTUR

Respir per a famílies
de persones amb TEA
del Garraf i Alt
Penedès

G67076331

ASPERGER NEW
LIFE

ASPI-ESPAI JOVE
NEW LIFE

F64255581

APINDEP
RONÇANA SCCL

PROJECTE DE
RESPIR 2020
APINDEP RONÇANA.

G58511361

FUNDACIÓ
PRIVADA
BOSCANA

Activitats de respir, oci
i temps lliure per a
persones amb
discapacitat
intel·lectual

2020/0005271

2020/0006428

2020/0005842

2020/0006248

2020/0005584

2020/0006279

2020/0005299

2020/0006557

2020/0006255

2020/0005892

2020/0006076

G59073049

G60935905

G61993861

FUNDACIÓ
PRIVADA VIAGUASP PER A LA
TUTELA DEL
MALALT MENTAL
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS
DISCAPACITATS
INTEL·LECTUALS
DE GAVÀ ADISGA
MARENOSTRUM,
ASSOCIACIÓ PRO
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

SOCIALMENT

Escapades rurals i
natura

Temps per a les
famílies

PUNTS

67

67

67

67

67

66

66

66

66

66

IMPORT

2.678,87 €

2.678,87 €

2.678,87 €

2.678,87 €

2.678,87 €

2.638,89 €

2.638,89 €

2.638,89 €

2.638,89 €

2.638,89 €

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa

la
de
de
de

Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa

la
de
de
de

la
de
de
de
la
de
de
de

la
de
de
de
la
de
de
de
la
de
de
de
la
de
de
de
la
de
de
de
la
de
de
de
la
de
de
de
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

G63645808

JOCVIU
ASSOCIACIÓ

ESTADES I
VACANCES PER A
INFANTS, JOVES I
ADULTS

G63778815

FUNDACIÓ
PRIVADA ARC DE
SANT MARTÍ

2020/0005437

G63782866

ENTITAT TUTELAR
DEL GARRAF,
FUNDACIÓ
PRIVADA

2020/0004869

G61690467

2020/0006583

2020/0005514

2020/0006420

2020/0005881

2020/0006198

2020/0005445

ACTIVITATS DE
DESCANS PER A
FAMILIARS DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
Informació, atenció i
seguiment
personalitzat al voltant
de la curatela, la tutela
parcial i la pretutela

PUNTS

66

66

IMPORT

2.638,89 €

2.638,89 €

66

2.638,89 €

Lleure educatiu per a
TALITA, FUNDACIÓ nens i joves amb
PRIVADA
discapacitat
intel·lectual

65

2.598,91 €

G63728380

FUNDACIÓ
FRIENDS

Espavilat 2020

65

2.598,91 €

G65334930

FUNDACIÓ
PAIDEIA

Escapades Paideia

65

2.598,91 €

G66549429

FUNDACIÓ
TUTELAR SANT
JORDI

Assessorament sobre
els drets de les
persones amb
diversitat funcional i
del desenvolupament

65

2.598,91 €

V62858279

COORDINADORA
D'ENTITATS PRO
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
LES CORTS

El millor de marxar és
tornar

65

2.598,91 €

OPERACIÓ
COMPTABLE
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa
Condicionat a
comptabilització
l’increment
l’autorització
despesa

la
de
de
de
la
de
de
de

Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment
de
l’autorització
de
despesa
Condicionat a la
comptabilització de
l’increment de
l’autorització de
despesa

Quart.- DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració, d’acord amb
la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte:
Àmbit de Benestar Social
NÚM.
EXPEDIENT
2020/0006594

CIF
G08581639

2020/0006408

G08691404

2020/0006585

G08882318

2020/0006104

G58218595

2020/0006269

G58816273

ENTITAT
APOSS-ASSOCIACIO PROMOTORA
D’OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS
APPS -ASSOCIACIÓ DE PERSONES
SORDES DE SABADELL

FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ

FEDERACIÓ DE JOVENTUTS MUSICALS
DE CATALUNYA
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS
DE MANRESA

NOM PROJECTE
Activitat Esportiva Adaptada
Taller de gimnàstica i de l'LSC per
a persones sordes
Projecte d'inclusió per persones
amb DI(discapacitat intel·lectual)
que pateixen un envelliment
prematur. PROJECTE
D'ECONOMIA CIRCULAR
"FARCELLETS DE FOC"
Pla de suport als joves músics i a
l'associacionisme juvenil
AMUNT, tota pedra fa paret

PUNTS
59
55

56

39
56
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006527

G59455667

AMPA ESCOLA REIXAC

2020/0005270

G60757911

FUNDACIÓ ASPASIM

2020/0005898

G61409678

FUNDACIÓ RUBRICATUS

2020/0004361

G62190970

ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL

2020/0005592

G62841648

ACCIÓ SOCIAL MONTALEGRE

2020/0005968

G63681753

2020/0011488

G64810351

FUNDACIÓ ESPORTIVA L'HOSPITALET
ATLÈTIC
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU
QUITXALLES

2020/0005882

G65510893

ASSOCIACIÓ RESIDENCIAL MARAGALL

2020/0006253

G65664906

2020/0006282

G65926628

ASSOCIACIÓ GRUP INTEGRADOR DE
MINUSVÀLIDS DE MATARÓ I MARESME
ASSOCIACIÓ ULLASTRELL SOLIDARI

2020/0006629

G66058066

MAR DE SOMNIS

2020/0006639

G66195942

FUNDACIÓ JOV

2020/0005908

G66366972

ASSOCIACIÓ TERÀPIES HOLÍSTIQUES,
ESPAI SACRA

2020/0006140

G67152082

ASSOCIACIÓ INTER-ACCIÓ

2020/0005943

G67356881

FUNDACIÓ SALUT PLUS

2020/0006240

G67504530

ASSOCIACIÓ PADELIN

2020/0006301

G67529065

ASSOCIACIÓ LA CAPA DEL SUPERHEROI

PUNTS

Projecte per la diversitat i la igualtat
d'oportunitats
NORMAG, el primer gegant amb
discapacitat intel·lectual i la seva
colla
NOVES TECNOLOGIES PER A
L'ESTIMULACIÓ COGNITIVA DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
ESCOLA DE CIRC
Reduint el risc d´exclusió social de
220 famílies del barri del Raval de
Barcelona

55
62

34
59
55

Tots i totes podem!

58

Projecte Galileu

61

Teràpia assistida amb animals per
a persones amb trastorn mental
sever
ESPAI DE LLEURE, OCI I
BENESTAR
U-Aprenem. Servei socioeducatiu
Grups d'Ajuda per a joves i famílies
amb epilèpsia: En Plan Epilèpsia i
Grups d'Ajuda Mútua
Autoconeixement i creativitat per a
la projecció de vida
Programa de teràpies de Salut i
Benestar, per familiars i/o
cuidadors de persones en situació
de dependència
Los barrios de Barcelona de la
postguerra en primera persona.
Proyecto comunitario de memoria
histórica y vejez activa.
MILLORA DE LA SALUT MENTAL
I LA QUALITAT DE VIDA EN
PERSONES AMB MALALTIES
CRÒNIQUES A LA COMUNITAT.
PADELIN PADEL PER A TOTHOM
"+ que capacitats": protecció
jurídica dels nens i nenes amb
discapacitat

61
62
39
52
57
59

62

60
62
51

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0006048

G63156541

2020/0006303

G65058240

2020/0006469

G59055525

ENTITAT
GENERA ASSOCIACIÓ EN DEFENSA
DELS DRETS DE LES DONES
ASSOCIACIÓ MÓN COMUNICACIÓ AMB
VISIÓ DE GÈNERE
COORDINADORA D'ENTITATS DEL
POBLE SEC

2020/0008282

G58348657

ASSOCIACIÓ ANTROPOLOGIES

2020/0005966

G67035501

ASOCIACIÓN LA TREGUA. ARTE Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

2020/0006265

G58537945

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BADIA DEL
VALLÈS

NOM PROJECTE

PUNTS

INTEGRAS-BARCELONA
Programa d'Atenció Integral a
dones que exerceixen prostitució a
Barcelona

63

INFODONES-2020

62

GresolCultural

61

L'antropologia com a punt de
trobada
Transversalització de l'enfocament
intercultural i de gènere com a
mecanismes de lluita col·lectiva
contra les desigualtats i exclusions.
ALCEM LA VEU CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE

60
60
59
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006664

G67020198

2020/0008330

G64944291

2020/0005850

G67286153

2020/0006414

G64509987

2020/0006716

G65799124

2020/0006675

G61934782

2020/0006580

G58212903

2020/0006040

G60303054

2020/0005906

G60305695

XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE
SANT CUGAT XDESC
ASSOCIACIÓ CULTURAL CAT-ARIF
ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORAS
SEXUALES - OTRAS
ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA
ORLANDAI
APROSEX
AVALOT - JOVES DE LA UGT DE
CATALUNYA
FEDERACIÓ D'ATENEUS DE CATALUNYA
RECURSOS D'ANIMACIÓ
INTERCULTURAL
FUTBOL SALA FEMENÍ CASTELLDEFELS

2020/0006483

G58119777

AMICS UNESCO DE BARCELONA

2020/0006458

G58237389

2020/0006493

G67418350

2020/0005926

G60493467

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA
BALCONADA
ASOCIACIÓN GENERACIÓN O2
ASSOCIACIÓ DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ LOCAL

Fem Xarxa , per la Igualtat
d'oportunitats
Espais interculturals

PUNTS
58
57

Avanzando hacia derechos -2020

55

Espai Gardenyes, hort i jardí

54

Totes per a totes [2020]

53

Fem-nos fortes

51

APROPA'T A L'ATENEU

49

RAI-Dona: Espai de Cures

46

FSC. Igualtat
Interioritzar el concepte de
Ciutadania

44

La força de les dones

38

Web borsa treball col·lectiu lgtbi
Enfortint la cultura popular als
barris de La Marina

38

42

30

Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela
NÚM.
EXPEDIENT
2020/0005122

CIF
G58904574

ENTITAT

NOM PROJECTE

ASSOCIACIÓ CATALANA DE TRAUMÀTICS
CRANIOENCEFÀLICS I DANY CEREBRAL TRACE

Vacances per a persones amb
dany cerebral: Polònia.

PUNTS
58

Cinquè.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb
els requisits de la convocatòria:
Àmbit de Benestar Social
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

FOMENT DE LA
VALORACIÓ DE
L'ACCESSIBILITAT
COGNITIVA DELS
EQUIPAMENTS PÚBLICS
Suport i consolidació de
projectes d’agricultura social
CREACIÓ D'UNA SALA
D'ACTIVITATS PER A LA
PROMOCIÓ DE
L'ENVELLIMENT ACTIU
DELS RESIDENTS

Incompliment de la base 6 en
relació amb la base 8: no presenta
la memòria del projecte/activitat a
realitzar (Annex 1 del model
normalitzat).

2020/0005249

F58468919

TEB GESTIÓ
EMPRESARIAL SCCL

2020/0006842

F65735714

TARPUNA SCCL

2020/0005439

G08369449

FUNDACIÓ CASA
D'EMPARA

2020/0006288

G61078184

PENSIONISTES I GENT
GRAN DE CABRERA DE
MAR

CONFERÈNCIES PER A LA
GENT GRAN

2020/0006090

G61078184

PENSIONISTES I GENT
GRAN DE CABRERA DE
MAR

PUJADA A BURRIAC

Fora de termini
Incompliment base 19: no es
subvencionaran despeses de dietes
i manutenció, ni l'adquisició de béns
materials i equipaments
inventariables.
Incompliment base 7: en cas de
presentació de més d'un projecte
per la mateixa entitat, la sol·licitud
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment base 7: en cas de
presentació de més d'un projecte
per la mateixa entitat, la sol·licitud
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.

Àrea de Presidència
Secretaria General

NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

2020/0006105

G61078184

PENSIONISTES I GENT
GRAN DE CABRERA DE
MAR

SETMANA GENT GRAN
CABRERA DE MAR

2020/0006398

G61468716

FUNDACIÓ BADALONA
CAPAÇ

2020/0006083

G62648555

FUNDACIÓ LOTUS BLAU

2020/0005973

G64478449

ASSOCIACIÓ DE
FIBROMIALGIA I
SÍNDROME DE FATIGA
CRÒNICA

2020/0006843

G64980501

2020/0005973

G65300279

2020/0006272

G65795528

ASSOCIACIÓ EL MUNDO
DE LOS ASI

2020/0004892

G66073479

ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES I AMICS DEL
TEB

2020/0006399

G66236654

EINES PER TOTHOM

2020/0006149

G66347444

ASSOCIACIÓ SUPERAR
L'ICTUS

2020/0006264

G66347444

ASSOCIACIÓ SUPERAR
L'ICTUS BARCELONA
(ASIB)

2020/0005973

G66670100

ASSOCIACIÓ JUVENIL
MÀ OBERTA – COR
OBERT CIUTAT VELLA

ASSOCIACIÓ IN VIA
ACCEDE ASSOCIACIÓ
CATALANA PER A LA
COOPERACIÓ,
L'ESPORT, EL
DESENVOLUPAMENT

MOTIU EXCLUSIÓ

Incompliment de la base 6 en
relació amb la base 8: no presenta
la memòria del projecte/activitat a
realitzar (Annex 1 del model
normalitzat).
Incompliment base 3: no es
subvencionaran actuacions o actes
Suport a l'accessibilitat
puntuals com exposicions,
cognitiva
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment base 7: en cas de
presentació de més d'un projecte
Lleure i deures
per la mateixa entitat, la sol·licitud
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment base 7: presenta la
Acercar la Microgimnasia a
sol·licitud en paper i no atén, en el
las personas que padecen
termini establert, al requeriment
Fibromialgia y Síndrome de
d’esmena de la forma de
fatiga crónica
presentació de la sol·licitud.
PROJECTE ENDAVANT
Fora de termini
Incompliment base 7: presenta la
sol·licitud en paper i no atén, en el
termini establert, al requeriment
d’esmena de la forma de
presentació de la sol·licitud.
Incompliment base 3: no es
Audiovisuals: entrevistes a
subvencionaran actuacions o actes
persones supervivents
puntuals com exposicions,
d'abús sexual infantil per
congressos, jornades, festes,
càpsules formatives
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment base 3: no es
subvencionaran actuacions o actes
BEQUES MENJADOR puntuals com exposicions,
AFAT 2020
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment de la base 6 en
relació amb la base 8: no presenta
Menjador juvenil
la memòria del projecte/activitat a
realitzar (Annex 1 del model
normalitzat).
Incompliment base 7: en cas de
Grups d'ajuda mútua per
presentació de més d'un projecte
persones que han superat un per la mateixa entitat, la sol·licitud
Ictus
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment de la base 6 en
relació amb la base 8: no presenta
VAD'ICTUS
la memòria del projecte/activitat a
realitzar (Annex 1 del model
normalitzat).
Incompliment base 7: presenta la
Educació en el lleure amb
sol·licitud en paper i no atén, en el
infants i joves en risc social al termini establert, al requeriment
districte de Ciutat Vella
d’esmena de la forma de
presentació de la sol·licitud.
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NÚM.
EXPEDIENT

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

G67179366

ASSOCIACIÓ APROPA
INCLUSIÓ

Projecte d’inclusió social de
persones amb diversitat
funcional i gent gran a la
ciutat de Caldes de Montbui
amb metodologia
participativa. Fase de
diagnosi i fase de bones
pràctiques amb producció de
material adaptat per l’accés
al contingut a Thermalia,
museu de la població.

Incompliment base 3: no es
subvencionaran actuacions o actes
puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.

G67282111

STREET SOCCER
BARCELONA
ASSOCIACIÓ

Junior SSB

2020/0006452

G67551416

ASOCIACIÓN PARA
PERSONES CON
MOVILIDAD REDUCIDA
ASOPMR

Mapeo de plazas de
aparcamiento y recursos
para persones con movilidad
reducida en municipios de
Cataluña

2020/0007258

W0016043B

AFEV

enTàndem

2020/0004148

2020/0005645

CIF

Incompliment base 7: en cas de
presentació de més d'un projecte
per la mateixa entitat, la sol·licitud
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment base 3: no es
subvencionaran actuacions o actes
puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment de la base 6 en
relació amb la base 8: no presenta
la memòria del projecte/activitat a
realitzar (Annex 1 del model
normalitzat).

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

2020/0005768

F64206642

TAMAIA, VIURE SENSE
VIOLÈNCIA, SCCL

Prevenció de la violència
masclista al llarg del cicle
vital de les dones, 2020

L’entitat ha renunciat formalment a
la sol·licitud.

2020/0008284

G08733750

ENTITAT CULTURAL
GER

TEIXINT COMPLICITATS

Fora de termini.

2020/0006463

G08983199

ESCOLTES CATALANS

Pla de Qualitat

2020/0005789

G59322859

CB TORELLÓ

3X3 ESCOLAR VALL DEL
GES

2020/0005935

G59575415

SECRETARIAT DE
JOVES LA SALLE
CATALUNYA

LA CLAU 2020

2020/0006746

G60318524

ASSOCIACIÓ
COMARCAL
D'EMPRESARIS DEL
BERGUEDÀ

Programa Foment del Talent
Femení

2020/0005776

G60493467

ASSOCIACIÓ DE
MITJANS DE
COMUNICACIÓ LOCAL

Entre Dones

G60633542

JOVE CAMBRA
INTERNACIONAL DE
BARCELONA

Acadèmia de joves ciutadans
actius: Foment de la formació
a la ciutadania a través de la
Jove Cambra Internacional
de Barcelona

2020/0006464

Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 3: No es
subvencionaran actuacions o actes
puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment Base 7: En cas de
presentació de més d'un projecte
per la mateixa entitat, la sol·licitud
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
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NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

2020/0006749

G60648011

AMPA CEIP PUIGDRAU

PROPOSTA DE GÈNERE,
FEMINISMES I LGTBI PER
L'ESCOLA PUIG DRAU A
TRAVÉS DEL VÍDEO I LA
FOTOGRAFIA

2020/0005566

G60652658

ASSOCIACIÓ DE CASALS
I GRUPS DE JOVES DE
CATALUNYA

Educar en participació, una
assignatura pendent

2020/0006722

G60801768

ASODAME DONES
EMPRENEDORES

ECONOMIA UP! DONES
CREANT NOUS
PARADIGMES

2020/0006438

G61203980

MOVIMENT D'ESPLAI
DEL VALLÈS

Fem MEV

2020/0005829

G63349310

ASSOCIACIÓ
OBSERVATORI DEL
TERCER SECTOR I DE
LA SOCIETAT CIVIL

Els drets socials i qualitat de
les prestacions a la ciutat de
Barcelona

2020/0005900

G64344526

ASSOCIACIÓ SOCIAL
GABELLA

ENTER COMPARTIR

2020/0006603

G64646029

ASSOCIACIÓ
MULTICULTURAL SANT
CUGAT

Casales "Aprendemos y
Crecemos" 2020

2020/0006742

G65731374

FUNDACIÓ INTERMEDIA

Llençat: Itineraris formatius
professionalitzadors amb
carnets professionals

Incompliment de la Base 6 en
relació amb la Base 8: No
presentació de la memòria del
projecte/activitat a realitzar (Annex 1
del model normalitzat).
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 3: No es
subvencionaran actuacions o actes
puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 3: No es
subvencionaran actuacions o actes
puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment de la Base 6 en
relació amb la Base 8: No
presentació de la memòria del
projecte/activitat a realitzar (Annex 1
del model normalitzat).
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.

2020/0005828

G66017112

ESTUDIANT! ORGANITZA'T
I DEFENSA ELS TEUS
DRETS 2020

Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.

2020/0006829

G66133497

Tu ets part de la solució

2020/0005961

G66477944

ASSOCIACIÓ GENDER
AND LGBT LAB

Televisió online GAYLES.TV

2020/0006213

G66477944

ASSOCIACIÓ GENDER
AND LGBT LAB

Informe Aequalis

2020/0004703

G66832718

AMSC ASSOCIACIÓ DE
MITJANS I SERVEIS
CULTURALS EN RADIO I
TELEVISIÓ LOCAL DE
CATALUNYA

TALLERES DE RADIO Y TV
PERIODISMO Y
DERECHOS HUMANOS

2020/0006009

G67152082

ASSOCIACIÓ INTERACCIÓ

Guías Comunitarias de Rutas
Interculturales con
perspectiva de genero

2020/0005836

G67200048

ASSOCIACIÓ VILLAGE
ACTIVITATS JUVENILS

espai vivencial

2020/0006674

G67411074

ESPAI DONA CABRERA

Dona't Espai

Fora de termini.
Incompliment Base 7: En cas de
presentació de més d'un projecte
per la mateixa entitat, la sol·licitud
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 3: No es
subvencionaran actuacions o actes
puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.
Incompliment de la Base 6 en
relació amb la Base 8: No
presentació de la memòria del
projecte/activitat a realitzar (Annex 1
del model normalitzat).
Incompliment Base 7: En cas de
presentació de més d'un projecte
per la mateixa entitat, la sol·licitud
presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 2: El projecte
presentat no s'ajusta a l’objecte de
l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment de la Base 6 en
relació amb la Base 8: No
presentació de la memòria del
projecte/activitat a realitzar (Annex 1
del model normalitzat).

FEDERACIÓ CATALANA
D'ASSOCIACIONS
D'ALUMNES "SINDICAT
D'ESTUDIANTS"
DONA CANÇÓ
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NÚM.
EXPEDIENT

2020/0006411

CIF

G84225788

ENTITAT

FUNDACIÓN
ENSURECER

NOM PROJECTE

Barcelona pels ODS

MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 3: No es
subvencionaran actuacions o actes
puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes,
publicacions, premis, estudis o
investigacions.

Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

ENTITAT

2020/0006208

G08489460

ASSOCIACIÓ DE PARES I
FAMILIARS DE
PERSONES AMB
DISMINUCIÓ PSÍQUICA
SANT JORDI

2020/0006524

G63930499

FUNDACIÓ PRIVADA
AVAN

NOM PROJECTE
Volem tenir les mateixes
oportunitats

PROGRAMA DE LLEURE
SETMANAL: CASAL OBERT
I KEDEM

MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment de la base 6 en
relació amb la base 8: no presenta
la memòria del projecte/activitat a
realitzar (Annex 1 del model
normalitzat).
Incompliment base 5: entitat inclosa
al Pla estratègic de subvencions
2020 de l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar (Gerències de
Benestar Social i Igualtat i
Ciutadania).

Sisè.- DISPOSAR la despesa total de dos milions tres-cents vint-i-quatre mil nou-cents
vint-i-set euros amb noranta-cinc cèntims (2.324.927,95.-€), desglossats de la següent
manera:
- Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901, del pressupost de
la corporació per a l’any 2020, un milió tres-cents noranta-nou mil nou-cents
noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (1.399.999,95.-€), dels quals
noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims
(99.999,95.-€), condicionats a la comptabilització de l’increment de l’autorització
de despesa.
- Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23110/48900, del pressupost
de la corporació per a l’any 2020, quatre-cents vint-i-quatre mil nou-cents vint-ivuit euros (424.928,00.-€).
- Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901, del pressupost de
la corporació per a l’any 2020, cinc-cents mil euros (500.000.-€) dels quals cent
cinquanta mil (150.000,00.-€) condicionats a la comptabilització de l’increment de
l’autorització de despesa.
Setè.- APROVAR l’atorgament d’una bestreta del 50 % de l’import concedit a les entitats
que tot seguit es relacionen:
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Àmbit de Benestar Social:
NÚM.
EXPEDIENT

CIF

2020/0006129

G58644865

2020/0006132
2020/0006098

G60515012
G61884359

2020/0006407

G65472011

2020/0005233
2020/0005235
2020/0006175
2020/0005764

G63539571
G63785273
G64570617
G64778962

2020/0005304

G61314290

2020/0006818
2020/0006084

G60229846
G08974917

2020/0006236

G58190786

2020/0006252

G58774415

2020/0005328

G65469645

2020/0006738
2020/0005877
2020/0006202
2020/0006526

G66264953
G61258935
G59551119
G58020124

2020/0006555

G60531100

2020/0006285

G66762741

2020/0005217

G58500786

2020/0006165

G58711037

2020/0005045

G59342170

2020/0006091

G60515707

2020/0006437

G60764370

2020/0006291

G61003273

2020/0005879
2020/0006615
2020/0006143
2020/0005728
2020/0006235
2020/0005915
2020/0006238
2020/0006528
2020/0006210
2020/0006847
2020/0006447
2020/0004920

G62123484
G62564372
G64147184
G65258659
G65671828
G60605318
G58311564
G60338878
G63838890
F61380390
G08667479
G58422791

2020/0006259

G61250486

2020/0005769
2020/0006471
2020/0006449
2020/0006166

G59133520
G60286077
G60688157
G62343959

ENTITAT
FUNDACIÓ D'ONCOLOGIA INFANTIL ENRIQUETA
VILLAVECCHIA
ANDI DOWN SABADELL
FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)
OBERTAMENT, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA LLUITA
CONTRA L'ESTIGMA EN SALUT MENTAL
FUNDACIÓ APADO
ASSOCIACIÓ MECAL
ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL RADIO NIKOSIA
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L'HOSPITAL SANT
JAUME DE CALELLA
FUNDACIÓ PRIVADA FORMACIÓ I TREBALL
ASSOCIACIÓ TAPÍS
ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE MITJANS AUDIOVISUALS
DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE COL·LECTIUS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT DE L'HOSPITALET
CENTRE DE RECURSOS AUTISME BARCELONA (CRAB)
FUNDACIÓ
FUNDACIÓ ESPIGOLADORS
CLUB ESPORTIU ESBONAT I AMISTAT BARCELONA
CEMFIS
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES
ACIDH - ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIÓ I
DESENVOLUPAMENT HUMÀ
ASSOCIACIÓ BELLÀNIMA, ESPAI D'EXPRESSIÓ PER A LA
VELLESA
CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADAACIM
ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE
ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT FAMILIAR I COMUNITÀRIA
VENTIJOL
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME X FRÀGIL
ASSOCIACIÓ DE MALALTS I TRASPLANTATS HEPÀTICS DE
CATALUNYA
PALLAPUPAS
FUNDACIÓ ANA RIBOT DURAN
FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL
ASSOCIACIÓ PER LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL
ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ
AACIC. ASSOCIACIÓ CARDIOPATIES CONGÈNITES
CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU - SANT ILDEFONS
ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA
ONG NUTRICIÓ SENSE FRONTERES
INSERCOOP SCCL
FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA
AV FONT DELS CAPELLANS
ESQUIMA ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
MALALTIA MENTAL
LLIGA REUMATOLOGICA CATALANA
G.E. LA BALDUFA
ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL DE DONES
FUNDACIÓ PRESME

IMPORT
BESTRETA
6.031,19 €
6.031,19 €
4.195,59 €
4.195,59 €
4.145,64 €
4.145,64 €
4.095,69 €
4.095,69 €
4.045,75 €
3.995,80 €
2.945,33 €
2.945,33 €
2.945,33 €
2.945,33 €
2.945,33 €
2.870,76 €
1.500,00 €
2.796,20 €
2.796,20 €
2.796,20 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.874,29 €
1.798,31 €
1.772,98 €
1.772,98 €
1.772,98 €
1.118,49 €
1.118,49 €
1.118,49 €
1.118,49 €
1.102,28 €
1.102,28 €
1.102,28 €
1.102,28 €
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NÚM.
EXPEDIENT
2020/0004304
2020/0005577
2020/0006293
2020/0005453
2020/0006373
2020/0005470
2020/0004682
2020/0005931
2020/0006534

CIF

ENTITAT

G65809600 ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL D'ACCIÓ SOCIAL
G59516062 AMPA ESCOLA REL SCCL
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AFECTATS PER MALALTIA
G62059043
MENTAL DEL GARRAF
FÒRUM D'INICIATIVES EN ASSISTÈNCIA I GESTIÓ DE LA
G60609526
SALUT MENTAL A CATALUNYA
G67424358 FUNDACIÓ NO SOMOS INVISIBLES
G61482659 FUNDACIÓ CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL
G62713045 AMISI
G64925571 FUNDACIÓ CORAVANT
G66000522 ASSOCIACIÓ DE MANO EN MANO

IMPORT
BESTRETA
1.102,28 €
523,22 €
523,22 €
515,42 €
515,42 €
507,61 €
507,61 €
507,61 €
507,61 €

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania:
NÚM.
EXPEDIENT
2020/0006724

CIF

ENTITAT

G63823173 FUNDACIÓ PRIVADA ACSAR

IMPORT
BESTRETA
962,00 €

Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela:
NÚM.
EXPEDIENT
2020/0006417
2020/0005318
2020/0006181
2020/0006630
2020/0005910
2020/0006494
2020/0006172

CIF

ENTITAT

G58176363 ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ
APRENEM, ASSOCIACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LES
G64177421
PERSONES AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA
G64746613 FUNDACIÓ PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA
F63280614 GRANDALLA SCCL
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER DEL
G64484710
VALLÈS OCCIDENTAL. AFA VO
ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
G60171063
INTEL·LECTUAL TOTS SOM SANTBOIANS
G65064727 ASSOCIACIÓ ASPERGER VALLÈS OCCIDENTAL

IMPORT
BESTRETA
8.921,78 €
8.709,36 €
8.709,36 €
4.163,56 €
3.938,50 €
3.775,00 €
2.588,64 €

Condicionar el pagament de la bestreta a l’acceptació de la subvenció per part del
beneficiari/ària.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiària 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.
Vuitè.- ESTABLIR que seran subvencionables les despeses realitzades pels
beneficiaris en què hagin incorregut, i que estiguin directament destinades a l’objecte de
la subvenció, encara que no s’hagi assolit, total o parcialment l’objecte i finalitat de la
subvenció, sempre que dites despeses estiguin previstes inicialment com a despeses
subvencionables i formessin part del pressupost del projecte subvencionat. Quan es
donin aquestes circumstàncies, s’acceptarà la desviació entre el cost final i el pressupost
inicial, sempre que aquesta es motivi en l’expedient.
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Novè.- MANTENIR els terminis d’execució i justificació previstos a les Bases 4 i 22 de
les Bases específiques de la convocatòria i que són els següents:
• Període d’execució: entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
• Període de justificació: entre l’11 de gener de 2021 i el 3 de març de 2021, amb
un període de justificació voluntària fins el 16 de novembre de 2020, per aquells
supòsits en que el projecte/activitat, objecte de la subvenció, estigui totalment
executat abans de la finalització del període d’execució (31 de desembre de 2020).
Aquesta justificació haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/)
omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel
representant legal de l’entitat, mitjançant un dels mecanismes previstos per la
política
de
signatura
de
la
Diputació
de
Barcelona
(vegeu:
https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes) i adjuntant els
models normalitzats de justificació de la despesa que, segons l’àmbit, es podran
trobar a:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2020
Sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals 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 les justificacions
Desè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Onzè.- PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també, en
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.”
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació "Finançament extraordinari per al reforç dels
professionals dels serveis socials bàsics", del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/10876).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania
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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, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. Posteriorment, en sessió de data 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona ha aprovat una modificació de la convocatòria en el sentit
d’incloure nous recursos al Catàleg de l'any 2020 com a conseqüència de la crisi
sanitària i social generada per la pandèmia del Covid-19.
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, modificat per la Junta de
Govern de data 9 de juliol de 2020, s’ha inclòs el fons “Finançament extraordinari per
al reforç dels professionals dels serveis socials bàsics”, gestionat pel Servei d’Acció
Social de la Gerència de Benestar Social, i per mitjà del qual es pretén donar suport
als municipis per fer front a les despeses de contractació de professionals per als
serveis socials municipals que han de suplir al personal afectat per la COVID-19
(majors de 60 anys o persones amb malalties de risc) o per reforçar els equips
d’atenció social, d’informació o de gestió i tramitació d’ajuts. Els seus destinataris són
els ens locals que siguin Àrea Bàsica de Serveis Socials.
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La pandèmia COVID-19 i la consegüent crisi econòmica generada està provocant un
important increment del nombre de persones usuàries dels serveis socials
municipals. De la mateixa manera, la recent aprovació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)
per part del Govern espanyol està comportant un increment de peticions
d’assessorament i orientació i suport a la tramitació d’aquest nou ingrés per part de
moltes famílies.
Aquests dos fenòmens impacten en unes estructures organitzatives municipals ja
tensionades pels efectes de la pròpia pandèmia (baixes de personal en situació de
vulnerabilitat, llistes d’espera, ...).
Per aquest motiu, s’articula aquest ajut econòmic destinat a les Àrees Bàsiques de
Serveis Socials municipals i comarcals per a que puguin contractar personal
administratiu i/o tècnic de reforç, per a l’atenció social, així com per a la gestió i
tramitació del IMV i d’altres prestacions econòmiques.
6. En l’informe emès per aquest centre gestor, que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat
constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos
del fons. Aquest sistema és el següent:
• L’import total màxim destinat a aquest fons és de 2.130.000 €.
• Es pren com a referència una mitjana de 30.000 €, corresponents al salari brut
anual per professional dels serveis socials bàsics, que es deriva de les dades
aportades pels Cercles de Comparació Intermunicipal de serveis socials.
• En base a aquesta dada, es destinaran 60.000 euros (l’equivalent a 2
professionals durant un any) per a totes les àrees bàsiques municipis majors de
100.000 habitants, 45.000 euros per a les àrees bàsiques municipals d’entre
50.000 i 99.999 habitants i 30.000 euros per a la resta (menors de 50.000, Àrees
Bàsiques Comarcals i Mancomunitat la Plana).
• La font per a l’establiment dels trams poblacionals és el Padró municipal
d’habitants (dades oficials, INE) d‘1 de gener de 2019.
7. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de 2.130.000,00.-€
i la quantia que finalment es proposa concedir és la totalitat d’aquest import
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
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2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels serveis
socials bàsics” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
NIF
P0810000J
P0827900B
P0801500J
P0818600I
P0812000H
P0824500C
P0820400J
P0807200A
P0819900B
P0811200E
P0818300F
P0830800I
P0805500F
P0830200B
P0816800G
P0809500B
P0826600I
P0812300B
P0808800G
P0807600B

Ens local
Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Gavà
Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat

Codi XGL

Import
formalització
2020 (EUR)

20/Y/292270

60.000,00 €

20/Y/292269
20/Y/292268
20/Y/292267
20/Y/292266

60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €

20/Y/292265

60.000,00 €

20/Y/292264

45.000,00 €

20/Y/292263

45.000,00 €

20/Y/292262

45.000,00 €

20/Y/292261
20/Y/292260
20/Y/292259
20/Y/292258
20/Y/292257
20/Y/292256
20/Y/292255

45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €

20/Y/292254

45.000,00 €

20/Y/292253
20/Y/292252

45.000,00 €
30.000,00 €

20/Y/292251

30.000,00 €
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NIF

Ens local

Codi XGL

P0829900J

Ajuntament de Vic
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ripollet
Ajuntament de Sant Adrià̀ de
Besòs
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Joan Despí́
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Vicenç̧ dels
Horts
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Ajuntament del Masnou
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de Franqueses del
Vallès
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix
Llobregat

20/Y/292250

Import
formalització
2020 (EUR)
30.000,00 €

20/Y/292249

30.000,00 €

20/Y/292248

30.000,00 €

20/Y/292247

30.000,00 €

20/Y/292246

30.000,00 €

20/Y/292245

30.000,00 €

20/Y/292244
20/Y/292243
20/Y/292242
20/Y/292241
20/Y/292240
20/Y/292239
20/Y/292238

30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €

20/Y/292237

30.000,00 €

20/Y/292236

30.000,00 €

20/Y/292235
20/Y/292234

30.000,00 €
30.000,00 €

20/Y/292233

30.000,00 €

20/Y/292232
20/Y/292231
20/Y/292230
20/Y/292229
20/Y/292228
20/Y/292227
20/Y/292226

30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €

20/Y/292225

30.000,00 €

20/Y/292224

30.000,00 €

20/Y/292223
20/Y/292222
20/Y/292221

30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €

20/Y/292220

30.000,00 €

P0821000G
P0810100H
P0830600C
P0817900D
P0819300E
P0812400J
P0821600D
P0825200I
P0823100C
P0827000A
P0811300C
P0817100A
P0826300F
P0819500J
P0816200J
P0812200D
P0826000B
P0805000G
P0814600C
P0811700D
P0807500D
P0821700B
P0811100G
P0831200A
P0823800H
P0808500C
P5800013D
P5800006H
P5800009B
P5800011H
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NIF

Ens local

P0800015J
P5800020I
P5800010J
P5800008D
P0800317J
P5800015I
P5800007F
P0800024B

20/Y/292219
20/Y/292218

Import
formalització
2020 (EUR)
30.000,00 €
30.000,00 €

20/Y/292212

30.000,00 €

20/Y/292216
20/Y/292215
20/Y/292214

30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €

20/Y/292213

30.000,00 €

20/Y/292217

30.000,00 €

Codi XGL

Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Vallès
Oriental
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Moianès
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès
Occidental
Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana

Segon. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió set-cents setanta mil
euros (1.770.000,00.-€), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46285,
del pressupost de l’any 2020 i condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit
16/2020 i 17/2020.
Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de
9 de juliol de 2020 amb motiu de la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2020 d’acord amb el detall que s’indica en el present acord,
per a què el crèdit torni a estar com a disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar
la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens
beneficiari:
Aplicació
pressupostària
G/60101/23100/46285

Import
autoritzat
2.130.000

Import
concedit
1.770.000

Import de
reducció
360.000

Num. op. “A”

Num. op. “A/”

condicionada
a l’aprovació
de la
modificació
de crèdit
16/2020 i
17/2020.

condicionada
a l’aprovació
de
l’autorització
anterior

Quart. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa total de tres-cents seixanta
mil euros (360.000,00.-€) a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents del
pressupost de l’any 2020, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a
l’acord anterior:
Aplicació pressupostària
G/60101/23100/46385
G/60101/23100/46585

Import
30.000,00 €
330.000,00 €
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Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes,
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució.
2. Execució i justificació
2.1.

Execució anual: execució entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de
2020. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final
entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.

2.2.

La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris.

2.3.

Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.

2.4.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.

2.5.

Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat,
cal especificar el percentatge d’imputació.

2.6.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.

2.7.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període
d'execució establert.

2.8.

En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
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2.9.

L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.

2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació
i d’altres administracions.
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li
requereixin. En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació,
disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el
requeriment. Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena,
s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol
tipus per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la
resta d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la
distribució de finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
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2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació
3. Pagament
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
4. Renúncia
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar
la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des
de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits presentin la justificació
pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim
de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors, en la part que els afecta, als ens destinataris.
Setè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
78.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
concessions del fons de prestació "Finançament extraordinari per lluitar contra
l'exclusió social d'infants i adolescents" del Catàleg de la Xarxa de Governs
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Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/10875).- 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, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. Posteriorment, en sessió de data 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona ha aprovat una modificació de la convocatòria en el sentit
d’incloure nous recursos al Catàleg de l'any 2020 com a conseqüència de la crisi
sanitària i social generada per la pandèmia del Covid-19.
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, modificat per la Junta de
Govern de data 9 de juliol de 2020, s’ha inclòs el fons “Finançament extraordinari per
lluitar contra l’exclusió social d’infants i adolescents”, gestionat pel Servei de Suport
a Programes Socials de la Gerència de Benestar Social, i per mitjà del qual es pretén
facilitar als municipis el desenvolupament d’actuacions de tipus social, psicològic i/o
ajuts econòmics per als infants i adolescents en risc social. Els seus destinataris són
els Ajuntaments de municipis de la demarcació de Barcelona, de fins a 300.000
habitants.
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6. En l’informe emès per aquest centre gestor, que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat
constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos
del fons. Aquest sistema és el següent:
• L’import total màxim destinat a aquest fons és de 1.870.000.-€.
• Tots els ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica mínima de 1.000 €.
La resta es distribueix entre tots els ajuntaments en funció de la població de 0 a
19 anys, prenem com a referència el Padró oficial d’habitants a 1 de gener de
2019.
7. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’1.870.000,00.-€,
mentre que la quantia que finalment es proposa concedir és d’1.869.993,00.-€.
8. L’actual pandèmia COVID-19 i la consegüent crisi econòmica generada està afectant
de manera molt especial als sectors socials més vulnerables com són les famílies
amb infants i, en particular, famílies monomarentals i famílies d’origen immigrant que
sovint es troben sense la documentació en regla. A la falta d’ingressos econòmics
s’uneixen altres factors com la fractura digital, que implica que aquests nens i nenes
no puguin seguir amb una certa normalitat les activitats acadèmiques i/o que tinguin
dificultats per accedir a activitats de lleure d’estiu, i també els efectes en la salut
mental derivats del propi confinament. Tot plegat està provocant un increment de les
situacions de risc d’exclusió social d’un gran nombre d’infants i adolescents.
És per això que s’estableix aquest fons, que està destinat a la lluita contra l’exclusió
social d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’un suport als
municipis per al desenvolupament d’actuacions de tipus social, psicològic i/o ajuts
econòmics per als infants i adolescents en risc social i les seves famílies.
Les línies a reforçar són les següents:
• Suport al lleure (beques d’activitats),
• Suport psicològic i atenció especialitzada
• Altres necessitats derivades de situacions d’exclusió social
Els ens destinataris podran subvencionar entitats del tercer sector social que
desenvolupin programes o serveis relacionats amb la destinació d’aquests ajuts.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
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2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d’infants i
adolescents” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0810000J
P0827900B
P0801500J
P0818600I
P0812000H
P0824500C
P0820400J
P0807200A
P0818300F
P0819900B
P0811200E
P0830200B
P0805500F
P0830800I
P0816800G
P0809500B
P0826600I
P0812300B
P0829900J
P0808800G
P0821000G
P0817900D
P0830600C
P0810100H
P0807600B
P0812400J
P0819300E
P0821600D
P0825200I
P0823100C

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

20/Y/292810
20/Y/292809
20/Y/292808
20/Y/292807
20/Y/292806
20/Y/292805
20/Y/292804
20/Y/292803
20/Y/292802
20/Y/292801
20/Y/292800
20/Y/292799
20/Y/292798
20/Y/292797
20/Y/292796
20/Y/292795
20/Y/292794
20/Y/292793
20/Y/292792
20/Y/292791
20/Y/292790
20/Y/292789
20/Y/292788
20/Y/292787
20/Y/292786
20/Y/292785
20/Y/292784
20/Y/292783
20/Y/292782
20/Y/292781

Import
formalització
2020 (EUR)
90.112,00 €
89.608,00 €
82.969,00 €
82.547,00 €
50.310,00 €
44.389,00 €
43.729,00 €
32.622,00 €
32.114,00 €
31.982,00 €
30.303,00 €
28.027,00 €
27.325,00 €
25.392,00 €
24.715,00 €
23.417,00 €
21.298,00 €
20.960,00 €
19.986,00 €
19.168,00 €
18.233,00 €
17.220,00 €
17.202,00 €
16.740,00 €
16.720,00 €
15.744,00 €
15.578,00 €
14.666,00 €
14.168,00 €
13.567,00 €
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NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0819500J
P0811300C
P0826000B
P0826300F
P0812200D
P0827000A
P0817100A
P0814600C
P0805000G
P0816200J
P0823800H
P0808500C
P0807500D
P0811100G
P0811700D
P0821700B
P0804500G
P0815800H
P0821900H
P0820100F
P0804000H
P0828400B
P0813500F
P0803300C
P0808700I
P0803500H
P0810900A
P0816000D
P0829600F
P0810600G
P0807100C
P0807300I
P0815500D
P0802200F
P0800600I
P0805300A
P0800100J
P0824000D
P0828500I
P0803900J
P0810400B
P0830300J
P0800900C

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Berga
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament d'Argentona

20/Y/292780
20/Y/292779
20/Y/292778
20/Y/292777
20/Y/292776
20/Y/292775
20/Y/292774
20/Y/292773
20/Y/292772
20/Y/292771
20/Y/292770
20/Y/292769
20/Y/292768
20/Y/292767
20/Y/292766
20/Y/292765
20/Y/292764
20/Y/292763
20/Y/292762
20/Y/292761
20/Y/292760
20/Y/292759
20/Y/292758
20/Y/292757
20/Y/292756
20/Y/292755
20/Y/292754
20/Y/292753
20/Y/292752
20/Y/292751
20/Y/292750
20/Y/292749
20/Y/292748
20/Y/292747
20/Y/292746
20/Y/292745
20/Y/292744
20/Y/292743
20/Y/292742
20/Y/292741
20/Y/292740
20/Y/292739
20/Y/292738

Import
formalització
2020 (EUR)
13.194,00 €
12.956,00 €
12.088,00 €
12.005,00 €
11.553,00 €
11.170,00 €
11.143,00 €
11.084,00 €
10.995,00 €
10.615,00 €
10.088,00 €
9.820,00 €
9.798,00 €
9.358,00 €
9.324,00 €
9.197,00 €
8.972,00 €
8.705,00 €
8.442,00 €
8.211,00 €
8.149,00 €
8.005,00 €
7.933,00 €
7.742,00 €
7.715,00 €
7.585,00 €
7.516,00 €
7.322,00 €
7.260,00 €
7.154,00 €
7.107,00 €
7.076,00 €
6.955,00 €
6.580,00 €
6.544,00 €
6.497,00 €
6.409,00 €
6.360,00 €
6.317,00 €
6.275,00 €
6.182,00 €
6.066,00 €
6.052,00 €
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NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0831200A
P0815600B
P0812500G
P0818000B
P0819600H
P0822500E
P0811900J
P0823000E
P0815400G
P0825000C
P0811800B
P0816600A
P0824400F
P0826700G
P0802300D
P0825900D
P0810500I
P0800300F
P0821200C
P0828200F
P0826200H
P0800700G
P0806700A
P0800500A
P0825100A
P0821300A
P0828300D
P0820800A
P0802000J
P0819100I
P0803000I
P0813400I
P0809000C
P0830100D
P0829100G
P0820700C
P0824800G
P0806600C
P0826400D
P0828900A
P0831000E
P0810700E
P0827800D

Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament d'Alella
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Taradell

20/Y/292737
20/Y/292736
20/Y/292735
20/Y/292734
20/Y/292733
20/Y/292732
20/Y/292731
20/Y/292730
20/Y/292729
20/Y/292728
20/Y/292727
20/Y/292726
20/Y/292725
20/Y/292724
20/Y/292723
20/Y/292722
20/Y/292721
20/Y/292720
20/Y/292719
20/Y/292718
20/Y/292717
20/Y/292716
20/Y/292715
20/Y/292714
20/Y/292713
20/Y/292712
20/Y/292711
20/Y/292709
20/Y/292710
20/Y/292708
20/Y/292707
20/Y/292706
20/Y/292705
20/Y/292704
20/Y/292702
20/Y/292703
20/Y/292701
20/Y/292700
20/Y/292699
20/Y/292698
20/Y/292697
20/Y/292696
20/Y/292695

Import
formalització
2020 (EUR)
5.913,00 €
5.879,00 €
5.808,00 €
5.541,00 €
5.448,00 €
5.276,00 €
5.264,00 €
5.237,00 €
5.109,00 €
5.098,00 €
5.062,00 €
4.981,00 €
4.898,00 €
4.852,00 €
4.795,00 €
4.766,00 €
4.717,00 €
4.688,00 €
4.676,00 €
4.650,00 €
4.623,00 €
4.558,00 €
4.501,00 €
4.472,00 €
4.436,00 €
4.387,00 €
4.301,00 €
4.234,00 €
4.234,00 €
4.223,00 €
4.219,00 €
4.196,00 €
4.145,00 €
4.126,00 €
4.118,00 €
4.118,00 €
3.940,00 €
3.808,00 €
3.718,00 €
3.678,00 €
3.642,00 €
3.543,00 €
3.541,00 €
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NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0819700F
P0820900I
P0813700B
P0807400G
P0828100H
P0818200H
P0819000A
P0814000F
P0801000A
P0806800I
P0823500D
P0813900H
P0827400C
P0804300B
P0820300B
P0823400G
P0804200D
P0802900A
P0814700A
P0815700J
P0811400A
P0814200B
P0809100A
P0814400H
P0818100J
P0828600G
P0801700F
P0826100J
P0809700H
P0820200D
P0804600E
P0803100G
P0805200C
P0826900C
P0820600E
P0821400I
P0829500H
P0822700A
P0817400E
P0816100B
P0829700D
P0821800J
P0804100F

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Navàs
Ajuntament d'Artés
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament de Gironella
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Cànoves i Samalús

20/Y/292694
20/Y/292693
20/Y/292692
20/Y/292691
20/Y/292690
20/Y/292689
20/Y/292688
20/Y/292687
20/Y/292686
20/Y/292685
20/Y/292684
20/Y/292683
20/Y/292682
20/Y/292681
20/Y/292680
20/Y/292679
20/Y/292678
20/Y/292677
20/Y/292676
20/Y/292675
20/Y/292674
20/Y/292673
20/Y/292672
20/Y/292671
20/Y/292670
20/Y/292669
20/Y/292668
20/Y/292666
20/Y/292667
20/Y/292665
20/Y/292664
20/Y/292663
20/Y/292662
20/Y/292661
20/Y/292660
20/Y/292659
20/Y/292658
20/Y/292657
20/Y/292656
20/Y/292655
20/Y/292654
20/Y/292652
20/Y/292653

Import
formalització
2020 (EUR)
3.482,00 €
3.476,00 €
3.469,00 €
3.422,00 €
3.408,00 €
3.404,00 €
3.195,00 €
3.181,00 €
3.143,00 €
3.103,00 €
2.971,00 €
2.948,00 €
2.914,00 €
2.905,00 €
2.894,00 €
2.872,00 €
2.849,00 €
2.764,00 €
2.690,00 €
2.645,00 €
2.632,00 €
2.584,00 €
2.564,00 €
2.547,00 €
2.538,00 €
2.468,00 €
2.463,00 €
2.396,00 €
2.396,00 €
2.392,00 €
2.382,00 €
2.369,00 €
2.344,00 €
2.331,00 €
2.324,00 €
2.322,00 €
2.318,00 €
2.306,00 €
2.266,00 €
2.261,00 €
2.252,00 €
2.243,00 €
2.243,00 €
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NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0811600F
P0827300E
P0808200J
P0809900D
P5831301F
P0812600E
P0803200E
P0829000I
P0822000F
P0823200A
P0801800D
P0816400F
P0812100F
P0823600B
P0822400H
P0803700D
P0828800C
P0809300G
P0801400C
P0802500I
P0806300J
P0806000F
P0801200G
P0801100I
P0823300I
P0822100D
P0824600A
P0805700B
P0826500A
P0817000C
P0806500E
P0814500E
P0809600J
P0823700J
P0806100D
P0825400E
P0801300E
P0824700I
P0801600H
P0828700E
P0822600C
P0819200G
P0806400H

Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament d'Ullastrell
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de la Granada
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament del Bruc
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avià
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Castellví de la Marca

20/Y/292651
20/Y/292650
20/Y/292649
20/Y/292648
20/Y/292646
20/Y/292647
20/Y/292645
20/Y/292644
20/Y/292643
20/Y/292642
20/Y/292641
20/Y/292639
20/Y/292640
20/Y/292638
20/Y/292637
20/Y/292636
20/Y/292635
20/Y/292634
20/Y/292633
20/Y/292632
20/Y/292631
20/Y/292630
20/Y/292628
20/Y/292629
20/Y/292626
20/Y/292627
20/Y/292625
20/Y/292624
20/Y/292623
20/Y/292622
20/Y/292621
20/Y/292620
20/Y/292619
20/Y/292618
20/Y/292617
20/Y/292616
20/Y/292615
20/Y/292614
20/Y/292613
20/Y/292611
20/Y/292612
20/Y/292610
20/Y/292609

Import
formalització
2020 (EUR)
2.174,00 €
2.149,00 €
2.115,00 €
2.077,00 €
2.033,00 €
2.033,00 €
2.030,00 €
2.012,00 €
1.963,00 €
1.961,00 €
1.941,00 €
1.923,00 €
1.923,00 €
1.918,00 €
1.916,00 €
1.914,00 €
1.887,00 €
1.884,00 €
1.848,00 €
1.844,00 €
1.840,00 €
1.826,00 €
1.817,00 €
1.817,00 €
1.815,00 €
1.815,00 €
1.813,00 €
1.803,00 €
1.795,00 €
1.767,00 €
1.747,00 €
1.738,00 €
1.729,00 €
1.725,00 €
1.716,00 €
1.700,00 €
1.620,00 €
1.608,00 €
1.583,00 €
1.577,00 €
1.577,00 €
1.570,00 €
1.532,00 €
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NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0808300H
P0808100B
P0829200E
P0816300H
P0802800C
P0804800A
P0808400F
P0830500E
P0802700E
P0820500G
P0822200B
P0813300A
P0813000G
P0825600J
P0815300I
P0814800I
P0803400A
P0825800F
P0810200F
P0805400I
P0815200A
P0817800F
P0826800E
P0830700A
P0819800D
P0823900F
P0812800A
P0804700C
P0806200B
P0809800F
P0814300J
P0810300D
P0811500H
P0817300G
P0812700C
P0816500C
P0808000D
P0821100E
P0803800B
P0817700H
P0816700I
P0805800J
P0824900E

Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament d'Olost
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de les Masies de Roda
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Santa Fe del Penedès

20/Y/292607
20/Y/292608
20/Y/292606
20/Y/292604
20/Y/292605
20/Y/292603
20/Y/292602
20/Y/292601
20/Y/292600
20/Y/292599
20/Y/292598
20/Y/292597
20/Y/292596
20/Y/292595
20/Y/292594
20/Y/292593
20/Y/292592
20/Y/292591
20/Y/292590
20/Y/292589
20/Y/292588
20/Y/292587
20/Y/292586
20/Y/292584
20/Y/292585
20/Y/292583
20/Y/292582
20/Y/292581
20/Y/292580
20/Y/292579
20/Y/292578
20/Y/292577
20/Y/292576
20/Y/292575
20/Y/292574
20/Y/292572
20/Y/292573
20/Y/292570
20/Y/292571
20/Y/292568
20/Y/292569
20/Y/292567
20/Y/292566

Import
formalització
2020 (EUR)
1.512,00 €
1.512,00 €
1.509,00 €
1.505,00 €
1.505,00 €
1.482,00 €
1.476,00 €
1.473,00 €
1.447,00 €
1.426,00 €
1.409,00 €
1.377,00 €
1.375,00 €
1.370,00 €
1.355,00 €
1.350,00 €
1.343,00 €
1.341,00 €
1.337,00 €
1.330,00 €
1.316,00 €
1.296,00 €
1.292,00 €
1.290,00 €
1.290,00 €
1.285,00 €
1.278,00 €
1.272,00 €
1.271,00 €
1.247,00 €
1.243,00 €
1.238,00 €
1.236,00 €
1.225,00 €
1.206,00 €
1.204,00 €
1.204,00 €
1.195,00 €
1.195,00 €
1.186,00 €
1.186,00 €
1.168,00 €
1.166,00 €
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NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0813100E
P0816900E
P0815000E
P0806900G
P0822900G
P0827600H
P0807000E
P0815900F
P0802600G
P0800200H
P0807800H
P0820000H
P0810800C
P0802400B
P0822800I
P0814900G
P0827500J
P0813600D
P0813800J
P0811000I
P0800400D
P0825500B
P0829800B
P0827200G
P0830000F
P0817500B
P0830400H
P0827700F
P0818500A
P0818700G
P0818400D
P0807700J
P0804900I
P0831100C
P0824200J
P0808900E
P0830900G
P0815100C
P0818800E
P0800800E
P0812900I
P0824300H
P0803600F

Ajuntament de Montmajor
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Perafita
Ajuntament del Brull
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
Ajuntament d'Orís
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Malla
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de l'Espunyola
Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà
Ajuntament de Calonge de Segarra

20/Y/292565
20/Y/292564
20/Y/292563
20/Y/292562
20/Y/292561
20/Y/292560
20/Y/292559
20/Y/292558
20/Y/292557
20/Y/292556
20/Y/292555
20/Y/292553
20/Y/292554
20/Y/292552
20/Y/292550
20/Y/292551
20/Y/292548
20/Y/292549
20/Y/292545
20/Y/292546
20/Y/292547
20/Y/292544
20/Y/292542
20/Y/292543
20/Y/292541
20/Y/292540
20/Y/292539
20/Y/292538
20/Y/292537
20/Y/292533
20/Y/292534
20/Y/292535
20/Y/292536
20/Y/292530
20/Y/292531
20/Y/292532
20/Y/292529
20/Y/292528
20/Y/292526
20/Y/292527
20/Y/292525
20/Y/292523
20/Y/292524

Import
formalització
2020 (EUR)
1.164,00 €
1.162,00 €
1.152,00 €
1.142,00 €
1.137,00 €
1.132,00 €
1.128,00 €
1.124,00 €
1.123,00 €
1.121,00 €
1.119,00 €
1.117,00 €
1.117,00 €
1.115,00 €
1.110,00 €
1.110,00 €
1.108,00 €
1.108,00 €
1.094,00 €
1.094,00 €
1.094,00 €
1.081,00 €
1.079,00 €
1.079,00 €
1.078,00 €
1.076,00 €
1.074,00 €
1.072,00 €
1.070,00 €
1.065,00 €
1.065,00 €
1.065,00 €
1.065,00 €
1.063,00 €
1.063,00 €
1.063,00 €
1.061,00 €
1.058,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.054,00 €
1.052,00 €
1.052,00 €
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NIF

Ens destinatari

Codi XGL

P0804400J
P0829300C
P0825300G
P0814100D
P0808600A
P0822300J
P0825700H
P0818900C
P0805100E
P0827100I
P0813200C
P0805900H
P0828000J
P0817600J
P0819400C
P0805600D
P0824100B
P0807900F
P0821500F
P0809400E
P0802100H
P0809200I

Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de la Nou de Berguedà
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Sant Martí d'Albars
Ajuntament de Santa Maria de Miralles
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Castellar de n'Hug
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Gisclareny

20/Y/292522
20/Y/292521
20/Y/292519
20/Y/292520
20/Y/292518
20/Y/292517
20/Y/292515
20/Y/292516
20/Y/292514
20/Y/292512
20/Y/292513
20/Y/292511
20/Y/292509
20/Y/292510
20/Y/292507
20/Y/292508
20/Y/292506
20/Y/292505
20/Y/292502
20/Y/292503
20/Y/292504
20/Y/292501

Import
formalització
2020 (EUR)
1.045,00 €
1.043,00 €
1.041,00 €
1.041,00 €
1.040,00 €
1.038,00 €
1.034,00 €
1.034,00 €
1.032,00 €
1.029,00 €
1.029,00 €
1.027,00 €
1.023,00 €
1.023,00 €
1.016,00 €
1.016,00 €
1.013,00 €
1.011,00 €
1.005,00 €
1.005,00 €
1.005,00 €
1.002,00 €

Segon. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió vuit-cents seixanta-nou
mil nou-cents noranta-tres euros (1.869.993,00.-€), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/60101/23100/46284, del pressupost de l’any 2020 i condicionat a
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 16/2020 i 17/2020.
Tercer. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes,
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució.
2. Execució i justificació
2.1. Execució anual: execució entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de
2020. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final
entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
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2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix,
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la
presentació de memòries ni formularis tècnics.
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir
a la revocació de l’ajut.
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus
per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
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3. Pagament
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
4. Renúncia
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar
la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des
de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits presentin la justificació
pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim
de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors, en la part que els afecta, als ens destinataris.
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
79.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
les concessions del fons de prestació "Abordatge integral de les violències
masclistes", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm.
2020/0010263).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“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, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Abordatge
integral de les violències masclistes”, per mitjà del qual es preveu proporcionar un
reforç per a la contractació de professionals en l’àmbit de les violències masclistes
(agents igualitaris de proximitat, servei professional de suport a fills i filles de dones
que pateixen violències masclistes, atenció jurídica i psicològica a les treballadores
de l’àmbit de les cures, suport a l’ocupabilitat de les dones amb múltiples situacions
de vulnerabilitat, etc), així com la continuïtat dels programes de sensibilització i
prevenció d’aquest àmbit. Els seus destinataris els ajuntaments de la província de
Barcelona amb una població superior als 5.000 habitants.
6. Concretament s’adreça als ens locals que desenvolupin: projectes, programes i
serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves fases: prevenció,
detecció, atenció, recuperació i reparació. Actuacions com:
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- Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport psicològic a
dones que estan vivint situacions de violències masclistes i a les seves filles i fills.
- Oferir hores del servei d’atenció psicològic a fills i filles en situació de violències
masclistes.
- Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport jurídic a dones
que estan vivint situacions de violències masclistes.
- Atendre i acompanyar en situacions d’urgència i fer front a les despeses
ocasionades pels serveis residencials d’acolliment per a dones que viuen
situacions de violències masclistes i per a les seves filles i fills.
- Fer front a altres despeses extraordinàries no contemplades com a despeses
ordinàries dels serveis d’informació i atenció a les dones en casos de violència
masclista.
- Creació i/o desenvolupament d’una campanya de sensibilització amb material
específic per al bon tracte i reconeixement de drets a cuidadores i regularització
en condicions del sector.
7. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 14 de juliol de 2020, que
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:
Els ajuntaments beneficiaris del fons de prestació tenen garantida una dotació
econòmica màxima destinada a l’abordatge integral de les violències masclistes.
El criteri de distribució ha estat fer un primer repartiment d’una quantitat fixa de 3.000€
a tots els municipis de la província de Barcelona amb una població superior als 5.000
habitants i el crèdit restant s’ha distribuït en base al nombre d’habitants de cada
municipi (Dades del padró municipal d’habitants: INE 1.01.2020), tot establint un punt
preu/habitant.
8. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’UN MILIÓ
D’EUROS (1.000.000,00€), mentre que la quantia que finalment es proposa concedir
és de NOU-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (999.999,99€).
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Abordatge integral de les violències masclistes” del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2020:
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Ens destinatari
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Gavà
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

NIF

Codi XGL

Import concedit (EUR)

P0810000J
P0827900B
P0801500J
P0818600I
P0812000H
P0824500C
P0820400J
P0807200A
P0819900B
P0811200E
P0818300F
P0830800I
P0805500F
P0830200B
P0816800G
P0809500B
P0826600I
P0812300B
P0808800G
P0807600B
P0829900J
P0821000G
P0810100H
P0830600C
P0817900D
P0819300E
P0812400J
P0821600D
P0825200I
P0823100C

20/Y/293553
20/Y/293552
20/Y/293551
20/Y/293550
20/Y/293549
20/Y/293548
20/Y/293547
20/Y/293546
20/Y/293545
20/Y/293544
20/Y/293543
20/Y/293542
20/Y/293541
20/Y/293540
20/Y/293539
20/Y/293538
20/Y/293537
20/Y/293536
20/Y/293535
20/Y/293534
20/Y/293533
20/Y/293532
20/Y/293531
20/Y/293530
20/Y/293529
20/Y/293528
20/Y/293527
20/Y/293526
20/Y/293525
20/Y/293524

46.118,00
38.896,98
38.878,10
37.772,00
23.875,99
22.403,05
17.811,84
17.418,95
16.607,28
15.648,48
15.607,79
13.918,70
13.905,35
13.841,39
13.513,92
12.972,92
12.342,73
11.352,35
10.612,30
10.597,48
10.521,64
10.301,27
9.504,90
9.468,93
9.292,99
9.037,79
8.898,14
8.553,75
8.385,78
7.999,72
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Ens destinatari
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Ajuntament del Masnou
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament d’Arenys de Mar
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Cubelles

NIF

Codi XGL

Import concedit (EUR)

P0827000A
P0811300C
P0817100A
P0826300F
P0819500J
P0816200J
P0812200D
P0826000B
P0805000G
P0814600C
P0811700D
P0807500D
P0821700B
P0811100G
P0823800H
P0808500C
P0815800H
P0803500H
P0810900A
P0804500G
P0820100F
P0821900H
P0803300C
P0828400B
P0804000H
P0808700I
P0802200F
P0813500F
P0800600I
P0816000D
P0807300I

20/Y/293523
20/Y/293522
20/Y/293521
20/Y/293520
20/Y/293519
20/Y/293518
20/Y/293517
20/Y/293516
20/Y/293515
20/Y/293514
20/Y/293513
20/Y/293512
20/Y/293511
20/Y/293510
20/Y/293509
20/Y/293508
20/Y/293507
20/Y/293506
20/Y/293505
20/Y/293504
20/Y/293503
20/Y/293502
20/Y/293501
20/Y/293500
20/Y/293499
20/Y/293498
20/Y/293497
20/Y/293496
20/Y/293495
20/Y/293494
20/Y/293493

7.769,91
7.587,95
7.576,56
7.576,23
7.485,25
7.438,70
7.210,19
7.198,96
6.936,60
6.890,54
6.827,22
6.621,50
6.391,36
6.348,39
6.278,08
6.270,11
6.105,72
6.103,61
6.023,86
5.987,73
5.914,00
5.897,88
5.857,03
5.802,02
5.706,48
5.687,76
5.684,51
5.668,07
5.567,65
5.539,49
5.494,90
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Ens destinatari
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de La Llagosta
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament d’Alella
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Vilassar de Dalt

NIF

Codi XGL

Import concedit (EUR)

P0810600G
P0829600F
P0807100C
P0815500D
P0803900J
P0828500I
P0810400B
P0831200A
P0824000D
P0800100J
P0830300J
P0800900C
P0805300A
P0812500G
P0815600B
P0819600H
P0822500E
P0818000B
P0823000E
P0825000C
P0810500I
P0800300F
P0826200H
P0825900D
P0815400G
P0811900J
P0811800B
P0802300D
P0826700G
P0806700A
P0821300A

20/Y/293492
20/Y/293491
20/Y/293490
20/Y/293489
20/Y/293488
20/Y/293487
20/Y/293486
20/Y/293485
20/Y/293484
20/Y/293483
20/Y/293482
20/Y/293481
20/Y/293480
20/Y/293479
20/Y/293478
20/Y/293477
20/Y/293476
20/Y/293475
20/Y/293474
20/Y/293473
20/Y/293472
20/Y/293471
20/Y/293470
20/Y/293469
20/Y/293468
20/Y/293467
20/Y/293466
20/Y/293465
20/Y/293464
20/Y/293463
20/Y/293462

5.483,02
5.442,33
5.412,38
5.404,08
5.364,20
5.335,07
5.193,96
5.177,69
5.097,45
5.032,67
5.027,62
5.026,65
5.016,56
4.959,75
4.873,00
4.785,12
4.779,91
4.733,36
4.700,48
4.624,31
4.617,48
4.595,18
4.549,93
4.533,66
4.530,73
4.517,87
4.499,15
4.479,78
4.477,51
4.473,60
4.471,81
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Ens destinatari
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Navarcles

NIF

Codi XGL

Import concedit (EUR)

P0800700G
P0828200F
P0813400I
P0820800A
P0821200C
P0816600A
P0800500A
P0828300D
P0824400F
P0820700C
P0825100A
P0819100I
P0809000C
P0830100D
P0803000I
P0806600C
P0824800G
P0802000J
P0829100G
P0819000A
P0810700E
P0827800D
P0826400D
P0828100H
P0818200H
P0813700B
P0820900I
P0819700F
P0828900A
P0814000F
P0813900H

20/Y/293461
20/Y/293460
20/Y/293459
20/Y/293458
20/Y/293457
20/Y/293456
20/Y/293455
20/Y/293454
20/Y/293453
20/Y/293452
20/Y/293451
20/Y/293450
20/Y/293449
20/Y/293448
20/Y/293447
20/Y/293446
20/Y/293445
20/Y/293444
20/Y/293443
20/Y/293442
20/Y/293441
20/Y/293440
20/Y/293439
20/Y/293438
20/Y/293437
20/Y/293436
20/Y/293435
20/Y/293434
20/Y/293433
20/Y/293432
20/Y/293431

4.453,58
4.438,77
4.424,94
4.422,01
4.416,47
4.380,01
4.377,25
4.341,28
4.337,53
4.238,90
4.238,74
4.229,46
4.226,05
4.222,63
4.210,75
4.205,05
4.186,17
4.155,25
4.088,52
4.083,63
4.064,75
4.056,13
4.042,78
4.041,15
4.025,53
4.020,00
4.018,69
3.998,51
3.983,21
3.979,80
3.972,80
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Ens destinatari
Ajuntament de Súria
Ajuntament d’Artés
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Capellades

NIF

Codi XGL

Import concedit (EUR)

P0827400C
P0801000A
P0807400G
P0831000E
P0823500D
P0804300B

20/Y/293430
20/Y/293429
20/Y/293428
20/Y/293427
20/Y/293426
20/Y/293425

3.967,10
3.927,39
3.892,07
3.884,09
3.862,45
3.861,47
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de NOU-CENTS NORANTA-NOU
MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
(999.999,99€) a càrrec a l’aplicació G/60301/23110/46281 del pressupost de l’any 2020,
tot condicionant-ho a l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 16/2020.
Tercer. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes,
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució.
2. Execució i justificació
2.1. Execució entre el 14 de marc de 2020 i el 31 de desembre de 2020. Justificació
voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de gener
de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució, al qual s’haurà d’adjuntar:
• Formulari de memòria (justificació de l’activitat).
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
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i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir
a la revocació de l’ajut.
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
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c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus
per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
3. Pagament
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat
de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per
tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar
la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des
de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits presentin la justificació
pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim
de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
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Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
80.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
les concessions del fons de prestació "Impuls d'agents d'acció comunitària a
l'espai públic", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm.
2020/0010261).- 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, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20).
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als
ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests
últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures
de gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les
actuacions objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que
s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions
de la seva execució (article 24).
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Impuls
d’agents d’acció comunitària a l’espai públic”, per mitjà del qual es preveu reforçar les
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tasques que realitzen els agents que treballen en els espais i equipaments públics i
que vetllen per la convivència a les comunitats de veïns i veïnes, mitjançant la
incorporació de personal en les tasques de sensibilització́ , divulgació i socialització
de les recomanacions de salut pública -integradors/es socials, dinamitzadors/es
comunitaris, educadors/es socials, agents comunitaris, mediadors/es, agents de
convivència, agents cívics o altres figures de l’àmbit de la intervenció social- per tal
d’evitar nous contagis i tenir present, alhora, el dret al gaudi de les persones als
espais i equipaments públics. Els seus destinataris són els ajuntaments de la
província de Barcelona amb una població igual o superior als 20.000 habitants i
aquells que, tot i tenir una població inferior, es caracteritzen per tenir una densitat de
població superior (en tres vegades) a la mitjana dels municipis de la província de
Barcelona.
6. Les figures professionals que es preveuen finançar mitjançant aquest d’aquest fons
de prestació són: integradors/es socials, dinamitzadors/es comunitaris, educadors/es
socials, agents comunitaris, mediadors/es, agents de convivència, agents cívics,
agents de salut o altres figures de l’àmbit de la intervenció social.
Funcions:
- Facilitar informació a la ciutadania sobre les mesures de prevenció sanitària
derivades de la COVID-19, amb l’objectiu d’afavorir la conscienciació, les
actituds i els comportaments cívics i responsables de la ciutadania i evitar
sancions i multes administratives.
- Orientar, informar sensibilitzar els veïns/veïnes de manera col·laborativa i
empàtica respecte de les recomanacions de salut pública per a la prevenció de
nous contagis.
- Abordar les tensions, desavinences, conflictes de manera coordinada amb
altres agents i equips locals que intervenen en els espais públics.
- Dinamitzar els espais públics amb activitats educatives, orientatives i/o de
sensibilització respecte a les recomanacions sanitàries establertes.
- Vetllar per a la igualtat de tracte i no-discriminació de cap persona en les
tasques d’informació, difusió o de caràcter educatiu.
En l’àmbit de l’organització i planificació de l’activitat és recomanable que els ens
locals:
- Tinguin elaborades estratègies i/o mesures per a contrarestar els efectes
socials i sociosanitaris de la COVID-19
- Disposin d’un pla d’accions informatives, divulgatives, educatives i/o de
sensibilització per tal d’evitar i/o prevenir comportaments i actituds que posin
en risc la salut de les persones.
- Elaborin programes i/o actuacions per la promoció de la convivència en els
espais públics en les que es posin en valor actituds cíviques i responsables per
part de la ciutadania.

Àrea de Presidència
Secretaria General

- Orientin les seves actuacions per promoure la conscienciació, les actituds i els
comportaments cívics i responsables de la ciutadania.
- Apostin per promoure l’escolta, el diàleg i la mediació en el compliment de les
ordenances i normatives per evitar sancions i multes administratives.
7. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 14 de juliol de 2020, que
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:
Els ajuntaments beneficiaris del fons de prestació tenen garantida una dotació
econòmica màxima destinada a l’Impuls d’agents d’acció comunitària a l’espai
públic.
Aquesta dotació es calcula d’acord amb a la combinació de dos criteris d’accés:
a) Volum de població: els municipis amb una població superior als 20.000
habitants, d’acord amb les dades del padró municipal d’habitant (dades
oficials, INE), d‘1 de gener de 2020. S’han establert tres trams de població i
per a cada un s’atorga un import directament proporcional al nombre
d’habitants.
b) Densitat de població: aquells municipis amb una població inferior als 20.000
habitants però amb una densitat que triplica la mitjana de la densitat de la
província de Barcelona, és a dir, 2.200 habitants per km2.
Es determina una quantitat fixa d’acord amb aquests dos criteris i amb els
següents trams de població:
Tipologia

Subvenció per municipi

Municipis de menys de 20.000 habitants
amb densitat major de 2.200 hab/km2

12.500 €

Municipis de 20.001 a 50.000 habitants

12.500 €

Municipis de 50.001 a 75.000 habitants

18.750 €

Municipis de més de 75.001 habitants

25.000 €

L’import fix es complementa amb una part variable que dependrà de la densitat de
població de cada municipi. Per al càlcul d’aquest import s’ha partit de la mitjana
de la densitat poblacional de la província de Barcelona i també s’han establert uns
trams de densitat:
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Subvenció
municipi

Tipologia
Municipis de menys de 733,3 hab/km2
Municipis de 733,3 hab/km2 a 5.000 hab/km2
Municipis de 5.001 hab/km2 a 10.000 hab/km2
Municipis de més de 10.001 hab/km2

per

0€
1.620 €
2.430 €
3.240 €

L’import final que rep cada ajuntament és el resultant de la suma de la part fixa
més la part variable.
8. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’UN MILIÓ
D’EUROS (1.000.000,00€), mentre que la quantia que finalment es proposa concedir
és de NOU-CENTS NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS
(999.860,00€).
Fonaments de dret
1. L’apartat 3.5.d) 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, atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis.
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons
de prestació “Impuls d’agents d’acció comunitària a l’espai públic” del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
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Ens destinatari
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Gavà
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Barberà del Vallès

NIF

Codi XGL

Import concedit (EUR)

P0810000J
P0827900B
P0801500J
P0818600I
P0812000H
P0824500C
P0820400J
P0807200A
P0819900B
P0811200E
P0818300F
P0830800I
P0805500F
P0830200B
P0816800G
P0809500B
P0826600I
P0812300B
P0808800G
P0807600B
P0829900J
P0821000G
P0810100H
P0830600C
P0817900D
P0819300E
P0812400J
P0821600D
P0825200I

20/Y/292867
20/Y/292866
20/Y/292865
20/Y/292864
20/Y/292863
20/Y/292862
20/Y/292861
20/Y/292860
20/Y/292859
20/Y/292858
20/Y/292857
20/Y/292856
20/Y/292855
20/Y/292854
20/Y/292853
20/Y/292852
20/Y/292851
20/Y/292850
20/Y/292849
20/Y/292848
20/Y/292847
20/Y/292846
20/Y/292845
20/Y/292844
20/Y/292843
20/Y/292842
20/Y/292841
20/Y/292840
20/Y/292839

28.240,00
26.620,00
28.240,00
27.430,00
27.430,00
28.240,00
26.620,00
28.240,00
26.620,00
26.620,00
26.620,00
20.370,00
21.180,00
20.370,00
20.370,00
20.370,00
20.370,00
20.370,00
14.120,00
15.740,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
14.930,00
14.930,00
14.120,00
14.930,00
14.120,00
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Esparreguera
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Caldes d'Estrac

NIF

Codi XGL

Import concedit (EUR)

P0823100C
P0827000A
P0811300C
P0817100A
P0826300F
P0819500J
P0816200J
P0812200D
P0826000B
P0805000G
P0814600C
P0811700D
P0807500D
P0821700B
P0811100G
P0823800H
P0808500C
P0803500H
P0821900H
P0804000H
P0800600I
P0803900J
P0810400B
P0831200A
P0812500G
P0818200H
P0821400I
P0803200E

20/Y/292838
20/Y/292837
20/Y/292836
20/Y/292835
20/Y/292834
20/Y/292833
20/Y/292832
20/Y/292831
20/Y/292830
20/Y/292829
20/Y/292828
20/Y/292827
20/Y/292826
20/Y/292825
20/Y/292824
20/Y/292823
20/Y/292822
20/Y/292821
20/Y/292820
20/Y/292819
20/Y/292818
20/Y/292817
20/Y/292816
20/Y/292815
20/Y/292814
20/Y/292813
20/Y/292812
20/Y/292811

14.120,00
12.500,00
14.120,00
15.740,00
14.120,00
14.930,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
12.500,00
14.120,00
14.930,00
14.120,00
14.930,00
14.120,00
14.120,00
12.500,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
15.740,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de NOU-CENTS NORANTA-NOU
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (999.860,00€), a càrrec a l’aplicació
G/60303/23110/46281 del pressupost de l’any 2020, tot condicionant-ho a l'aprovació
definitiva de la modificació de crèdit núm. 16/2020.
Tercer. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes,
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució.
2. Execució i justificació
2.1. Execució entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020. Justificació
voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de gener
de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1 i 2 del pressupost de
depeses dels ens destinataris.
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució, al qual s’haurà d’adjuntar:
•

Formulari de memòria (justificació de l’activitat).

2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
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i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
2.10. No són elegibles despeses indirectes, ni tan sols les corresponents a fins al 5 %
de les despeses directes imputades.
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la
liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin.
En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu
dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el requeriment.
Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir
a la revocació de l’ajut.
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
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c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus
per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos.
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
3. Pagament
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
4. Renúncia
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la
renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que,
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió essent
les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per
la secretària que en dona fe.

