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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2020 
 
El 8 d’octubre de 2020, a les 11 hores, 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 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), 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) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
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), els diputats senyors Pere Pons i Vendrell (JUNTS) i Josep Tarín i Canales 
(JUNTS) i la senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar, d’acord 

amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’error material en la quantia 
total del fons de prestació “Suport a l'adquisició de llibres en català per a petits 
municipis”, la inclusió del qual en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 va ser aprovada per acord de la Junta de Govern en la sessió de data 
17 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078). (RETIRAT) 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, atorgar una ampliació del 

termini d’execució de quatre (4) mesos per a la finalització dels treballs, en el 
municipi de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca, a l’empresa ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, establint-se un nou termini d’acabament 
de l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER - lot 4, corresponent a la Gerència de Serveis de Medi Ambient (Exp. 
núm.  2018/0013057).  

 
Servei de Programació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de seguiment del 

pressupost per programes, corresponent al segon trimestre de l’any 2020 (Exp. 
núm. 2019/0014495). 

 
Caixa de Crèdit 
 
5. CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 28.000 €, a l’Ajuntament de Calders, per 
a finançar l’actuació local “Urbanització polígon PAU-5 el Puig”, al 0 % d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012976). 

 
6. CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 101.318,88 €, a 
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, per a finançar l’actuació local “Enllumenats 
led 2020”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0011952). 
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7. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projectes 
remodelació via pública 2020”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/000012989). 

 
8. MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de 
Martorell, per a finançar l’actuació local “Millora de l’accessibilitat i enllumenant 
públic”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/14455). 

 
9. OLESA DE BONESVALLS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, per a finançar l’actuació local “Projecte 
cobriment pista poliesportiva municipal”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0014487). 

 
10. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 21.536,52 €, a l’Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l’actuació local “Soterrament de línies de comunicació a via Abadia 
de poblet”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0013955). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 41.024,28 €, a l’Ajuntament de la 
Pallejà, per a finançar l’actuació local “Instal·lació caldera biomassa al CEIP 
Àngel Guimerà”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0013956). 

 
12. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per 
a finançar l’actuació local “Rehabilitació façanes del Castell”, al 0 % d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0013964). 

 
13. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 6.588,45 €, a l’Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició de contenidors”, al 0 % d’interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0013966). 

 
14. POBLA DE LILLET, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 26.780,16 €, a 
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, per a finançar l’actuació local “Adequació de 
les captacions aigua potable”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0013670). 
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15. SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament Sant Sadurní d’Anoia, per a finançar l’actuació local “Obres casa 
dels avis”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/14553). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
16. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 75.022,22 €, a 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 
2020 (Exp. núm. 2020/0012162). 

 
17. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 69.420,79 €, a l'Ajuntament de la Garriga, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012353). 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 84.639,61 €, a l'Ajuntament 
de Mollet del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0012844). 

 
19. VILASSAR DE DALT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 4.149,33 €, a l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 
2020/0012329). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats (Exp. núm. 
2020/0013549).  

 
Subdirecció d’Edificació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, d’una part, prendre raó de 

la recepció de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” i, d’altra 
part aprovar la certificació final per import de 452.402,65 €, IVA inclòs, de la qual 
resulta que, essent l’import del contracte, incloses les modificacions, de 
6.541.579,58 €, IVA inclòs, i el de l’obra executada 6.993.773,55 €, IVA inclòs, hi 
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ha hagut un increment per import de 452.193,93 €, motivat per excessos 
d’amidaments produïts durant el transcurs de l’obra en un conjunt de partides, 
tant d’obra civil com d’instal·lacions, que representa un increment del 9,13 % 
sobre el preu inicial del contracte (Exp. núm. 2014/0009799). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  

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

despesa corresponent al preu públic, per un import de 150.000 euros, en 
concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma Hèstia, que ha de satisfer la Diputació de Barcelona al Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya/AOC.(Exp. núm. 2020/0013481).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

Projecte constructiu “Itinerari de vianants i passos a l’entorn de la rotonda del PK 
14+450 de la ctra. BV-5001, a l’altura del carrer Can Puig. TM Martorelles” així 
com l’exposició pública per un període de trenta dies hàbils, als efectes de la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2019/3503). 

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

Projecte constructiu “Reordenació d’accessos i millores de la plataforma viària a 
la carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM Olesa de Montserrat, Abrera i 
Castellbisbal”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les 
obres, així com l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes 
de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2017/5547). 

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

Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària a la parada de bus a la ctra. 
BC-5303 PK 3+1100. EMD Sant Miquel de Balenyà-Seva TM Seva”, així com 
l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes de la presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es presentés cap 
al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
ulteriors tràmits (Exp. núm. 2018/6575). 
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26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària de la travessera BV- 5008 
entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant Jordi. TM Montgat”, així 
com l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes de la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2016/6617). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

rectificació de la resolució de concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d’educació especial, que 
vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals de 
la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i el 
corresponent reconeixement de crèdit, per un import de 2.585,10 € (Exp. núm. 
2018/18687).  

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

íntegrament els recursos de reposició presentats contra l’acord núm. 260/2020, 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària 
de data 11 de juny de 2020 i, en conseqüència, deixar sense efecte la concessió 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció residus plàstics i 
ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de 
Barcelona, per l’exercici 2020, i concedir les subvencions esmentades (Exp. 
núm. 2019/0020538).  

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a ens locals 
municipals i EMDS de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques, any 2020, per un import de 800.000 € (Exp. núm. 
2020/0008093).  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

l’acceptació de la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
modificació del projecte singular per a l’any 2020 i acceptar com a únic projecte 
la “Campanya de comunicació i promoció del territori enfocada al mercat de 
proximitat (Exp. núm. 2019/20053). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

l’avançament del 50 per cent de la subvenció concedida, per acord de la Junta 
de Govern de data 30 de juliol de 2020, a l’Associació Fotogràfica Espaifoto per 
a la realització del Festival Internacional de Fotografia Analògica Revela’t 2020 
(Exp. núm. 2020/8086). 

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

manca de continuïtat en les accions de col·laboració i la manca d’adaptació dels 
seus continguts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
l’extinció del conveni marc formalitzat en data 2 de febrer de 2009 entre la 
Diputació de Barcelona i el Cabildo de Gran Canaria, per a la col·laboració en el 
desenvolupament i millora de les seves polítiques culturals (Exp. núm. 
2020/10441). 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions 
en el marc del programa BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a 
objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de 
l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la 
ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona, per un 
import de 91.238,75 € (Exp. núm. 2020/0003251).  

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

redistribució dels imports no acceptats del recurs econòmic consistent en el fons 
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de prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, concedit en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/19951). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 17 de setembre de 2020, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar, 
d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’error material en la 
quantia total del fons de prestació “Suport a l'adquisició de llibres en català per 
a petits municipis”, la inclusió del qual en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 va ser aprovada per acord de la Junta de Govern en la 
sessió de data 17 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).-  

 
Dictamen retirat a petició de la unitat gestora. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, atorgar una ampliació 
del termini d’execució de quatre (4) mesos per a la finalització dels treballs, en el 
municipi de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca, a l’empresa ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, establint-se un nou termini d’acabament de 
l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER - lot 4, corresponent a la Gerència de Serveis de Medi Ambient (Exp. 
núm.  2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

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

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

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

inclòs) 
357.040,07 € 74.978,41 € 432.018,48 € 

 
2. El contracte corresponent al lot 4 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 

una vigència de 8 mesos a comptar des del 18 de de desembre de 2019, data en 
què es van iniciar les obres esmentades, tota vegada que en data 16 de desembre 
de 2019 es va notificar al contractista el Pla de Seguretat i Salut. 

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

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

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

Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 197, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des de 14 
de març, davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus 
COVID-19. 

 
5. L’11 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 235, es va prendre raó 

de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les citades obres, amb 
efectes des de l’11 de maig de 2020, establint-se el 13 d’octubre de 2020 com a 
nou termini de finalització de les obres.  

 
6. Posteriorment, l’empresa contractista va presentar un escrit de data 20 de setembre 

2020, en què sol·licitava una ampliació del termini d’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la 
reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
corresponent al lot 4 -municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí 
Sarroca- de 4 mesos. 

 
7. En data 21 de setembre de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat, responsable del contracte, va informar favorablement la petició del 
contractista d’ampliació del termini d’execució de les obres de referència per 4 
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mesos, fins el 13 de febrer de 2021, la part del qual interessa es transcriu a 
continuació: 

 
".../... 
 
A. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 
 
1. Els treballs relatius a les obres objecte del contracte es porten a terme des del dia 18 

de desembre de 2019, data de l’acta d’inici d’obres.  
 
2. Les obres del municipi de Santa Margarida de Montbui es troben al 91,09 % 

executades a dia 31 d’agost. Es preveu que en breu puguin estar pràcticament 
acabades i en aquests moments està en tramitació uns preus contradictoris que han 
sorgit per tal de poder acabar les obres totalment. 

 
3. Les obres del municipi de Sant Martí Sarroca es troben al 75,16 % executades a dia 

d’avui. Es preveu que en breu puguin estar pràcticament acabades i en aquests 
moments està en tramitació uns preus contradictoris que han sorgit per tal de poder 
acabar les obres totalment. 

 
4. Durant el transcurs de les obres han ocorregut episodis meteorològics adversos 

(entre d’ells, el temporal “Glòria”). Aquests episodis han provocat una sobre-saturació 
d’aigua en el terreny, el que va implicar endarreriments en l’execució dels treballs, 
tant a Santa Margarida de Montbui com a Sant Martí Sarroca. Tant la interrupció dels 
treballs per afectacions en el terreny, com les mesures especials en l’execució dels 
treballs van comportar un endarreriment en respecte a la planificació establerta.  

 
5. Per causa de la covid-19 el contractista ha patit endarreriments el subministrament 

d’alguns materials per part dels seus proveïdors, materials necessaris per a l’execució 
de les obres. A pesar d’això, ACSA Obras e Infraestructuras, SA, ha procedit a 
redactar un protocol de recomanacions davant la covid-19 i ha pogut disposar de la 
quantitat d’EPIS necessària per dur a terme els treballs amb seguretat.  

 
6. Durant el transcurs de l’obra ha sorgit la necessitat de proposar nous preus, previ 

acord amb la Direcció Facultativa, els quals a data d’avui encara no han estats 
aprovats administrativament. Fins que no es tingui l’aprovació d’aquests preus 
contradictoris el contractista no pot continuar i finalitzar les obres en curs.  

 
7. Per tots els motius exposats anteriorment, el contractista ha sol·licitat una ampliació 

de termini de quatre (4) mesos. 
 
B. CONCLUSIONS 
 
A la vista dels endarreriments acumulats, no imputables a l’adjudicatari, es considera 
convenient procedir a l’ampliació del termini d’execució de les obres. 
 
Es considera recomanable preveure un termini addicional de quatre (4) mesos per a la 
finalització del treballs, al marge de la suspensió que ja es va fer efectiva per motiu de 
covid-19, de manera que la nova data límit proposada d’acabament de les obres relatives 
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a l’“EXECUCIÓ DE LES OBRES I LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CALDERES DE BIOMASSA A DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER LA 
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2, 
EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER (ORDRE GAH/45/2016, DE 7 DE 
MARÇ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA) – LOT 4 MUNICIPIS DE SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI I SANT MARTÍ SARROCA”, és el dia 13 de febrer de 2021. 
 “ 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient de contractació li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’article 195.2 de la LCSP disposa que si el retard en l’execució del contracte és 

produït per motius no imputables al contractista, i aquest ofereix complir els seus 
compromisos si s’amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació haurà 
concedir-li una ampliació del termini inicial d’execució que ha de ser, almenys, igual 
al temps perdut, a no ser que el contractista en demani un altre de més curt. 

 
3. 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.- APROVAR l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució de quatre (4) 
mesos per a la finalització dels treballs, en el municipi de Santa Margarida de Montbui i 
Sant Martí Sarroca, a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA (NIF 
A08112716), establint-se com a nou termini d’acabament de l’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis 
de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, corresponent al 
lot 4 –municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca- el dia 13 de 
febrer de 2021, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat, en data 21 de setembre de 2020. 
 
Segon.- AJUSTAR COMPTABLEMENT l’import de la despesa aprova i disposada 
inicialment en aquesta contractació per adequar-la al nou termini d’execució de les 
obres esmentades, de conformitat amb el detall següent: 
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 Exercici Núm. operació 

comptable 
Import  Aplicació 

pressupostària 

1r. 2020 2003900719 -1.000 €/D G/90100/1721B/65000 
2n. 2020 - -1.000 €/A G/90100/1721B/65000 
3r. 2021 - 1.000 €/A 

 

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

 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de seguiment del 
pressupost per programes, corresponent al segon trimestre de l’any 2020 (Exp. 
núm. 2019/0014495).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, resta 
assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 

d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les 
seves despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar 
les polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la 
corporació, i les accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els 
seus objectius. 

 
2. L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores 

es realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut 
de les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una 
assignació clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es 
pretenen assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost 
dels recursos necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una 
relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, 
al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada 
subprograma.  

 
3. El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 

d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia 
i eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius. 
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4. L’Informe de Seguiment corresponent al primer trimestre no es va poder realitzar 
pel Servei de Programació ja que no va ser possible recollir les dades dels centres 
gestors. En aquell moment, no tothom tenia les eines digitals necessàries per 
obtenir el valors dels indicadors com a conseqüència del confinament provocat pel 
COVID-19. Un cop resolt aquest problema, s’ha passat a recollir les dades que han 
permès elaborar l’informe de seguiment del segon trimestre amb normalitat.  

 
Fonaments de dret 
 
1. El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 

HAP/419/2014 de 14 de març per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals.  

 
2. Les bases d’execució del pressupost de 2020 en la Base 7 sobre Informació als 

òrgans de govern, determina: 
 

“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 
 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 

pressupost per programes de la corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
L’adopció d’aquesta proposta de dictamen és competència de la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis interns de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, publicat al BOPB en data 19/12/2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del segon trimestre de l’any 2020 que s’incorpora a l’expedient.”  
 
Documents vinculats 
 
Informe 
 
Signatari        Acte   Data signatura 
CPISR-1 C Jose Luis Estevez   Validador Servei Promotor  Signa            30/01/2020, 08:38 
Barrera 
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5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 28.000 €, a l’Ajuntament de Calders, per a finançar 
l’actuació local “Urbanització polígon PAU-5 el Puig”, al 0 % d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012976).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Calders va presentar en data 7 d’agost de 2020 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Urbanització polígon PAU-5 el Puig” 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. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Calders 
Actuació:  “Urbanització polígon PAU-5 el Puig” 
Import crèdit:  28.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -225,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 62/2020 
* d’acord amb la Resolució de 04.08.2020 (BOE. núm. 211, de 05.08.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-vuit mil euros (28.000,00 €) 
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.” 
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6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 101.312,88 €, a l’Ajuntament de Castellví de la 
Marca, per a finançar l’actuació local “Enllumenats led 2020”, al 0 % d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0011952).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Castellví de la Marca, va presentar en data 17 juliol de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Enllumenats led 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. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ACORDS 

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

Ens local:  Ajuntament de Castellví de la Marca  
Actuació:  Enllumenats led 2020 
Import crèdit:  101.312,88 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -816,11 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 53/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) 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 101.312,88 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
per a finançar l’actuació local “Projectes remodelació via pública 2020”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/000012989).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va presentar en data 10 d’agost de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projectes remodelació via pública 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 
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Corbera de Llobregat 
Actuació:  “Projectes remodelació via pública 2020” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -1.409,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 63/2020 
* d’acord amb la Resolució de 04.08.2020 (BOE. núm. 211, de 05.08.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Martorell, per a 
finançar l’actuació local “Millora de l’accessibilitat i enllumenant públic”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/14455).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Martorell, va presentar en data 23 de setembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora de l’accessibilitat i enllumenat 
públic” 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. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Martorell 
Actuació:  “Millora de l’accessibilitat i enllumenat 

públic” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -1.409,68EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 72/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, 
per a finançar l’actuació local “Projecte cobriment pista poliesportiva 
municipal”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014487).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls va presentar en data 23 de setembre de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projecte cobriment pista poliesportiva 
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 
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publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 
Actuació:  “Projecte cobriment pista poliesportiva 

municipal” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -1.611,07 EUR 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
Anualitats:  

 
 
10 

Referència: 73/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) 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-cent 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.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 21.536,52 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per a 
finançar l’actuació local “Soterrament de línies de comunicació a via Abadia de 
poblet”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0013955).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Pallejà va presentar en data 10 de setembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Soterrament de línies de comunicació a via 
Abadia de poblet” 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). 
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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. 

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Pallejà 
Actuació:  “Soterrament de línies de comunicació a via 

Abadia de poblet” 
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Import crèdit:  21.536,52 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -173,48 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 68/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-un mil cinc-cents trenta-sis 
euros amb cinquanta-dos cèntims (21.536,52 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 41.024,28 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per a 
finançar l’actuació local “Instal·lació caldera biomassa al CEIP Àngel Guimerà”, 
al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0013956).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Pallejà va presentar en data 10 de setembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Instal·lació caldera biomassa al CEIP Àngel 
Guimerà” 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Pallejà 
Actuació:  “Instal·lació caldera biomassa al CEIP Àngel 

Guimerà” 
Import crèdit:  41.024,28 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -330,46 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 69/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) 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-un mil vint-i-quatre euros 
amb vint-i-vuit cèntims (41.024,28 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per a finançar 
l’actuació local “Rehabilitació façanes del Castell”, al 0 % d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0013964).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Pallejà va presentar en data 10 de setembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rehabilitació façanes del Castell” 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 
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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. 

 
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. 
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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 del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Pallejà 
Actuació:  “Rehabilitació façanes del Castell” 
Import crèdit:  20.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -161,11 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 70/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint mil euros (20.000,00 €) 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.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 6.588,45 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició de contenidors”, al 0 % d’interès i a retornar 
en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0013966).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Pallejà va presentar en data 10 de setembre de 2020 una 

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

 
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. 
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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 del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Pallejà 
Actuació:  “Adquisició de contenidors” 
Import crèdit:  6.588,45 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,38 % 
Interessos implícits estimats  -63,21 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 71/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) 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 sis mil cinc-cents vuitanta-vuit 
euros amb quaranta-cinc cèntims (6.588,45 €) 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.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 26.780,16 €, a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, 
per a finançar l’actuació local “Adequació de les captacions aigua potable”, al 
0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0013670).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de la Pobla de Lillet va presentar en data 28 d’agost de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació de les captacions aigua potable 
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Regatell 1 i Regatell 3” 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. 

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de la Pobla de Lillet 
Actuació:  “Adequació de les captacions aigua potable 

Regatell 1 i Regatell 3” 
Import crèdit:  26.780,16 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -215,72 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 67/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-sis mil set-cents vuitanta 
euros amb setze cèntims (26.780,16 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l’Ajuntament Sant Sadurní d’Anoia, 
per a finançar l’actuació local “Obres casa dels avis”, al 0 % d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/14553).- 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 
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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 Sadurní d’Anoia, va presentar en data 25 de setembre de 

2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres casa dels avis” 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:  Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
Actuació:  “Obres casa dels avis” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -1.611,07  EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 74/2020 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) 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.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 75.022,22 €, a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012162).- 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 d'Esplugues de Llobregat presentà en data 21/07/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.270.000,00 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 d'Esplugues de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.270.000,00 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 0,590 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.270.000,00 euros amb una subvenció d’import de 75.022,22 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, 
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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 
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 75.022,22 euros a 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
21/07/2020. 
 
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 d'Esplugues de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 69.420,79 €, a l'Ajuntament de la Garriga, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012353).- 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 
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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 la Garriga presentà en data 24/07/2020 una sol·licitud d'un préstec 

d’1.588.850,00 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 la Garriga. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.588.850,00 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 0,780 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.588.850,00 euros amb una subvenció d’import de 69.420,79 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 
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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 69.420,79 euros a 
l'Ajuntament de la Garriga 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 24/07/2020. 
 
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 la Garriga, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 84.639,61 €, a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012844).- 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 Mollet del Vallès presentà en data 04/08/2020 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.561.000,00 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 Mollet del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.561.000,00 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 0,590 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.561.000,00 euros amb una subvenció d’import de 84.639,61 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 al BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
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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 84.639,61 euros a 
l'Ajuntament de Mollet del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 04/08/2020. 
 
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 Mollet del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 4.149,33 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012329).- 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, 
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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 Vilassar de Dalt presentà en data 24/07/2020 una sol·licitud d'un 

préstec de 125.549,29 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 Vilassar de Dalt. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 125.549,29 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 0,590 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
125.549,29 euros amb una subvenció d’import de 4.149,33 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, 
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 4.149,33 euros a 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 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 24/07/2020. 
 
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 Vilassar de Dalt, 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).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar 
diferents vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari 
de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats 
(Exp. núm. 2020/0013549).- 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: 
 
“L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària gestiona la baixa de l’Inventari de béns no 
utilitzables de la Diputació de Barcelona, i la cessió gratuïta si s’escau a entitats locals 
d’acord amb les competències de col·laboració i cooperació econòmica per al 
desenvolupament de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre. 
 
La Gerència d’Espais Naturals ha de renovar la flota i ens comuniquen la necessitat de 
tramitar l’expedient administratiu oportú de baixa per antiguitat de vehicles i la cessió 
gratuïta, d’acord amb les sol·licituds presentades, als ajuntaments de Talamanca, 
Mura, Castellbell i el Vilar, Font-Rubí, Montseny, Subirats, Montcada i Reixac, i les 
Associacions de Voluntaris de Protecció Civil a Esplugues de Llobregat i Masquefa. 
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Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu 
relatius a la baixa definitiva dels vehicles de l’Inventari de Patrimoni de Béns de la 
Diputació de Barcelona i la cessió gratuïta als ajuntaments i entitats sol·licitants. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès el que disposa l’art.13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que estipula 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 Presidència núm. 14600/19 de data 16 de desembre de 2019 (publicada al 
BOPB de 19 de desembre de 2019) sobre les competències de la Presidència a favor 
de la Junta de Govern (punt 3, subapartat 2.d) en virtut del qual “La cessió de béns 
mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de Govern, d’acord amb 
les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de gener 
de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996)”. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR els vehicles relacionats, els quals seran cedits als ajuntaments i a 
les entitats sol·licitants, d’acord amb la relació adjunta, com a efectes no utilitzables 
per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores 
dels criteris per a la cessió de béns mobles” (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).   
 

 
 

Entitat 
receptora 

Actiu Fet 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfolog.  Descripció Base Amortització 

acumulada Valor Net 

Ajuntament 

de 

Talamanca 

F155470 H169397 12/12/2005 320101 

Vehicle Nissan 

Terrano II, 

matrícula 6209 

DSW 18.178,36 € 18.178,36 € 0,00 € 

 

 H169416 12/12/2005 320101 

Despeses 

matriculació 98,66 € 98,66 € 0,00 € 

 

 H169417 12/12/2005 320101 

Taxes 

matriculació 

vehicle 66,60 € 66,60 € 0,00 € 

 

 H169538 25/11/2005 320101 

Impost 

matriculació 1.880,52 1.880,52 € 0,00 € 

Ajuntament 

de  Mura  

F155468 H169399 12/12/2005 320101 

Vehicle Nissan 

Terrano II, 

matrícula 6197 

DSW 18.178,36 €  18.178,36 € 0,00 € 

 

 H169412 12/12/2005 320101 

Despeses 

matriculació 98,66 € 98,66 € 0,00 € 
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Entitat 
receptora 

Actiu Fet 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfolog.  Descripció Base Amortització 

acumulada Valor Net 

 

 H169413 12/12/2005 320101 

Taxes 

matriculació 

vehicle 66,60 € 66,60 € 0,00 € 

 

 H169536 25/11/2005 320101 

Impost 

matriculació 1.880,52 € 1.880,52 € 0,00 € 

Ajuntament 

de 

Castellbell i 

el Vilar  F019085 

H116855 

 26/11/2001 320101 

Vehicle Nissan 

Terrano II, 

matrícula 8814 

BPC 19.447,97 €    19.447,97 €         0,00 € 

Ajuntament 

de Font-

Rubi 

F152614  H158831 24/10/2003 320101 

Vehicle Nissan 

Terrano II, 

matrícula 5454 

CKJ 17.805,78 € 17.805,78 €          0,00 € 

 

  H158830 23/10/2003 320101 

Matriculació 

vehicle i taxes 205,43 € 205,43 €           0,00 € 

 

  H158258 15/07/2003 320101 

Impost especial 

transport 1.841,98 € 1.841,98 €           0,00 € 

Ajuntament 

de 

Montseny  

F152161 H157766 16/07/2003 320101 

Vehicle Nissan 

Terrano II, 

matrícula 5466 

CKJ 17.805,84 € 17.805.84 €           0,00 € 

 

 H157777 22/08/2003 320101 

Matriculació 

vehicle 141,43 € 141,43 €           0,00 € 

 

 H157778 22/08/2003 320101 

Taxes 

matriculació 

vehicle 64,00 € 64,00 €           0,00 € 

 

 F158257 15/07/2003 320101 

Impost especial 

transport 1.841,98 € 1.841,98 €           0,00 € 

Ajuntament 

de Subirats  

F155469 

 

 H169398  12/12/2005 320101 

Vehicle Nissan 

Terrano II, 

matrícula 6217 

DSW 18.178,36 € 18.178,36 €           0,00 €      

 

 H169414  12/12/2005 320101 

Despeses 

matriculació 

vehicle 98,66 € 98,66 €           0,00 € 

 

 H169415  12/12/2005 320101 

Taxes 

matriculació 

vehicle 66,60 € 66,60 €           0,00 € 

 

 H169537  25/11/2005 320101 

Impost 

matriculació 

vehicle 1.880,52 € 1.880,52 €           0,00 € 

Associació 

Voluntaris 

Protecció 

civil de 

Masquefa  F155475 H169394 12/12/2005 320101 

Vehicle Nissan 

Terrano II, 

matrícula 6219 

DSW 18.178,36 € 18.178.36 €          0,00 € 

 

 H169422 12/12/2005 320101 

Despeses 

matriculació 

vehicle 98,66 € 98,66 €           0,00 € 

 

 H169423 12/12/2005 320101 

Taxes 

matriculació 

vehicle 66,60 € 66,60 €          0,00 € 

 

 H169541 25/11/2005 320101 

Impost 

circulació 1.880,52 € 1.880,52 €          0,00 € 

Associació  

Voluntaris 

Protecció 

Civil a 

Esplugues 

de 

Llobregat F018998 H115732 24/07/2001 320101 

Vehicle Opel 

Vectra, 

matrícula 3185 

BKW 16.888,44 € 16.888,44 €          0,00 € 

 

F155490 H169430 15/12/2005 330103 

Gps amb 

pantalla per al 

vehicle 302,76 € 302,76 €          0,00 € 
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Entitat 
receptora 

Actiu Fet 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfolog.  Descripció Base Amortització 

acumulada Valor Net 

Ajuntament 

de 

Montcada i 

Reixac 

 

 

F160552 H191635 31/12/2009 320101 

Vehicle Iveco 

Massif, 

matrícula 1015 

GSK 23.548,00 € 23.548,00 €           0,00 € 

 
Segon. DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats vehicles, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar les corresponents operacions 
patrimonials i la seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns als Ajuntaments i a les 
entitats sol·licitants, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
 
Quart. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part dels ajuntaments i les entitats, que haurà de ser notificada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords als  interessats.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Moret (PSC-CP). 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, d’una part, prendre raó 
de la recepció de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” i, 
d’altra part aprovar la certificació final per import de 452.402,65 €, IVA inclòs, de 
la qual resulta que, essent l’import del contracte, incloses les modificacions, de 
6.541.579,58 €, IVA inclòs, i el de l’obra executada 6.993.773,55 €, IVA inclòs, hi 
ha hagut un increment per import de 452.193,93 €, motivat per excessos 
d’amidaments produïts durant el transcurs de l’obra en un conjunt de partides, 
tant d’obra civil com d’instal·lacions, que representa un increment del 9,13 % 
sobre el preu inicial del contracte (Exp. núm. 2014/0009799).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 22 de 

desembre de 2016 (ref. registre A 677/16), es va adjudicar a la proposta d’UTE 
formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU, amb NIF B64381072 i COMSA, SAU, amb NIF 
A08031098, l’execució de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola 
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Industrial” (P14UI1578), per un import de 4.092.021,52 €, IVA exclòs,  
més 859.324,52 € en concepte del 21 % d’IVA, resultant un import total de 
4.951.346,04 € IVA inclòs, i amb un termini d’execució de vint-i-quatre (24) 
mesos. 

 
2. El 13 de gener de 2017 es va formalitzar la inscripció en el Registre especial 

d’unions temporals d’empreses, de la constitució de la Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, 
LEY 18/82, amb NIF U66889320, segons escriptura autoritzada en data 9 de 
novembre de 2016, amb número de protocol 1331, pel senyor Luis F. Pazos 
Pezzi, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya i degudament validada 
per aquesta Diputació. 

 
3. El 13 de febrer de 2017 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 

SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar el contracte d’obres de referència. 

 
4. El 8 de maig de 2017 es va formalitzar l’acta d’inici de les obres on es va acordar 

que el termini d’execució començaria a comptar al dia següent de la seva 
signatura, per la qual cosa el termini d’execució finalitzarà el 8 de maig de 2019. 

 
5. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’11 d’octubre de 

2018 (ref. registre A 453/18), es va aprovar l’acta de preus contradictoris 
núm. 1 de les obres del projecte de referència, que incloïa del preu núm. 1, per 
import de 17.666,19 €, al preu núm. 17, per import de 29.225,92 €, d’acord amb 
l’informe de la direcció de l’obra, de 12 de setembre de 2018, així com la 
modificació del contracte signat el 13 de febrer de 2017, en el sentit següent: 

 
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts a l’acta de preus 

contradictoris núm. 1, que incloïa del preu núm. 1 al preu núm. 17. 
 
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar. 
 
- Incrementar el preu del contracte en 316.789,63 €, IVA exclòs, per la qual cosa 

el preu total del contracte seria de 4.408.811,15 €, IVA exclòs, més 
925.850,34 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost total de 
5.334.661,49 €, IVA inclòs. 
 

6. El 9 de novembre de 2018 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 
SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte de les obres de 
referència. 
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7. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 14 de març de 

2019 (ref. registre A 90/19), es va aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 
de les obres de referència, que incloïa des del preu núm. 18, per import de 
10.179,16 €, al preu núm. 55, per import de 5.003,17 €, d’acord amb l’informe de 
la direcció de l’obra, de 4 de març de 2019, així com la modificació del contracte 
signat el 13 de febrer de 2017 i modificat el 9 de novembre de 2018, en el sentit 
següent: 

 
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 

contradictoris núm. 2, que incloïa del preu núm. 18 al preu núm. 55. 
 
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar. 
 
- Incrementar el preu del contracte en un import de 245.945,75 €, IVA exclòs, per 

la qual cosa el preu total del contracte serà de 4.654.756,90 €, IVA exclòs, més 
977.498,95 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost total de 
5.632.255,85 €, IVA inclòs. 

 
- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 8 de setembre de 2019. 

 
8. El 16 d’abril de 2019 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i 

“COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF 
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van formalitzar en 
document contractual la modificació del contracte de les obres de referència. 

 
9. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 9 de maig de 

2019 (ref. registre A 207/19), es va aprovar el Projecte complementari del 
“Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del 
Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, amb un pressupost de 
727.049,58 €, IVA exclòs, que més 152.680,42 €, en concepte del 21 % d’IVA, 
resultava per un pressupost total de 879.739,00 €, IVA inclòs, i que contenia, entre 
d’altres documents, l’Estudi de seguretat i salut, així com la modificació del 
contracte signat el 13 de febrer de 2017 i modificat en dates 9 de novembre de 
2018 i 16 d’abril de 2019, en el sentit següent: 

 
- Incloure en l’objecte del contracte l’execució de les obres del Projecte 

complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”. 

 
- Incrementar el preu del contracte en un import de 481.306,82 €, IVA exclòs, per 

la qual cosa el preu total del contracte és de 5.136.063,72 €, IVA exclòs, més 
1.078.573,38 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un preu total de 
6.214.637,10 €, IVA inclòs. 
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10. El 24 de maig de 2019 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” 
i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte de les obres de 
referència. 

 
11. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 26 de 

setembre de 2019 (ref. registre A 382/19), es va ratificar el Decret núm. 9127/19, 
aprovat per la Presidència el 3 d’agost de 2019, pel qual es va concedir 
l’ampliació del termini d’execució de les obres del projecte de referència 
sol·licitada pel contractista, sense imposició de penalitats, fins al 8 de desembre 
de 2019. 

 
12. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 14 de 

novembre de 2019 (ref. registre A 566/19), es va aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 3 de les obres de referència, que incloïa des del preu núm. 
56, per import de 7.005,44 €, al preu núm. 80, per import de 2.356,91 €, d’acord 
amb l’informe de la direcció de l’obra, de 25 d’octubre de 2019, així com la 
modificació del contracte signat el 13 de febrer de 2017 i modificat en dates 9 de 
novembre de 2018 i 16 d’abril i 24 de maig de 2019, en el sentit següent: 

 
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 

contradictoris núm. 3, que incloïa del preu núm. 56 al preu núm. 80. 
 
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar. 

 
- Incrementar el preu del contracte en un import de 270.200,43 €, IVA exclòs, per 

la qual cosa el preu total del contracte seria de 5.406.264,15 €, IVA exclòs, més 
1.135.315,47 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost total de 
6.541.579,62 €, IVA inclòs. 

 
- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 31 de gener de 2020. 

 
13. El 5 de desembre de 2019 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 

SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte de les obres de 
referència. 
 

14. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de gener de 
2020 (ref. registre A 30/20), es va aprovar una ampliació del termini d’execució de 
les obres de referència, per motius no imputables al contractista i sense imposició 
de penalitats, fins al 31 de març de 2020. 
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15. El 4 de juny de 2020 es va formalitzar l’acta de recepció de les obres esmentades 
en la qual la direcció tècnica va observar una sèrie de deficiències i va fixar com a 
termini màxim per a solucionar-les el 4 de juliol de 2020.  

 
16. El 3 de juliol de 2020 es va procedir a comprovar si s’havien realitzat les 

esmenes i va resultar que no estaven resoltes totes les deficiències esmentades 
en l’acta de recepció, per la qual cosa es va fixar el 14 de juliol de 2020 com a 
termini màxim per a realitzar les esmenes pendents, cosa que es va fer constar en 
acta signada el 6 de juliol de 2020. 

 
17. El 3 d’agost de 2020 es va procedir a comprovar si s’havien realitzat les esmenes 

que restaven pendents i en acta signada el 24 d’agost de 2020 es va fer constar 
que les obres es trobaven en bon estat ja que les deficiències especificades a les 
actes anteriors havien estat reparades. 
 

18. De la certificació final expedida resulta que, essent l’import del contracte, incloses 
les modificacions, de 6.541.579,62 €, IVA inclòs, i el de l’obra executada de 
6.993.773,55 €, IVA inclòs, hi ha un import addicional de 452.193,93 €, que, 
d’acord amb l’informe emès per la direcció de les obres, de 9 de setembre de 
2020, es deu a un excés d’amidaments en un conjunt de partides del projecte, tant 
d’obra civil com d’instal·lacions, que representa un 9,13 % del preu inicial del 
contracte. 

 
19. L’import certificat anteriorment és de 6.541.370,90 €, IVA inclòs, i, per tant, resta 

pendent d’abonar al contractista la quantitat de 452.402,65 €.  
 

Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el present contracte, en haver-
se adjudicat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei esmentada, es regeix 
pel text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. L’article 222 del TRLCSP i en concordança amb l’article 235 del mateix text legal, 

estableix que l’acta de recepció de les obres s’ha de formalitzar en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la seva finalització. 

 
3. L’article 160 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, estableix la 
possibilitat de recollir en la certificació final les modificacions en el número 
d’unitats d’obra realment executades sobre les previstes en el projecte, sempre 
que no representin una despesa superior al 10 per 100 del preu inicial del 
contracte. 
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4. L’article 235 del TRLCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 

 
5. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb 
un valor estimat que superi la quantia de sis milions d’euros, les quals han estat 
delegades en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a) de la 
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 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 del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- PRENDRE RAÓ de l’acta de recepció de les obres del “Projecte executiu de 
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola 
Industrial” (P14UI1578) formalitzada el 4 de juny de 2020, així com de les actes 
formalitzades el 6 de juliol i el 24 d’agost de 2020, relatives a l’esmena dels defectes 
observats en l’acta de recepció. 
 
Segon.- APROVAR la certificació final d’aquest contracte per import de 452.402,65 €, 
IVA inclòs, de la qual resulta que, essent l’import del contracte, incloses  
les modificacions, de 6.541.579,58 €, IVA inclòs, i el de l’obra executada de 
6.993.773,55 €, IVA inclòs, hi ha un increment per import de 452.193,93 €, motivat per 
un excés d’amidaments produïts durant el transcurs de l’obra en un conjunt de partides 
tant d’obra civil com d’instal·lacions, que representa un increment del 9,13 % sobre el 
preu del contracte. 
 
Tercer.- AJUSTAR comptablement la despesa autoritzada i disposada en aquesta 
contractació en el sentit d’incrementar-la en 452.193,93 € IVA inclòs, atès l’import 
addicional que resulta de la certificació final d’aquest projecte, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20320/93310/62200 del pressupost vigent. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la despesa corresponent al preu públic, per un import de 150.000 euros, en 
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concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma Hèstia, que ha de satisfer la Diputació de Barcelona al Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya/AOC.(Exp. núm. 2020/0013481).- 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: 
 
“Fets   
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de 

novembre de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), va aprovar, entre 
d’altres, el conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i 
els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA. 

 
2. La Junta de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va aprovar, entre 

d’altres, el dictamen (A-404/14) que proposa l’adhesió a la prestació del servei 
Hèstia als ens de la demarcació de Barcelona adherits al conveni regulador de les 
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de 
Barcelona, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-
HESTIA, d’acord amb les condicions generals i específiques que regulen la 
prestació del servei per part del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), publicades a la seva seu electrònica. 

 
3. Posteriorment la Junta de Govern en sessió ordinària, de data 9 de març de 2017, 

va aprovar, entre d’altres, el dictamen (A-91/17) que proposava deixar sense 
efecte el conveni tipus aprovat per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió 
ordinària el 14 de novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013), i es va aprovar un nou 
conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals de la seva demarcació territorial que s’adhereixin, per al desplegament del 
sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA.  

 
4. La prestació del servei HESTIA-AOC per part del Consorci AOC comporta el 

pagament d’un preu públic, establert en funció del nombre d’habitants de l’àrea 
bàsica de serveis socials a la qual es presta el servei, i que, en el cas de la 
Diputació de Barcelona, ascendeix a un import, de com a màxim, cent cinquanta 
mil euros (150.000,00 €), IVA inclòs. Aquest import màxim està calculat en base a 
les condicions específiques de prestació del servei aprovades per la Comissió 
Executiva del Consorci AOC, en data 17 de març de 2017 (Annex A), al punt 13. 

 
5. Durant l’any 2014 es van incorporar les àrees bàsiques al servei HESTIA. Aquesta 

incorporació va ser paulatina al llarg de l’any, així al febrer hi havia 2 àrees, al juny 
3 i al desembre 20. Durant el 2015 es van incorporar el total de les 42 àrees 
bàsiques. Finalment l’any 2016 es va assolir la gestió íntegra de totes les 
funcionalitats de l’eina per a les 42 àrees bàsiques, el que suposa un augment del 
total a pagar. 
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6. La Diputació de Barcelona ha dissenyat el model de treball i de suport funcional 
als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que ha dotat dels recursos 
necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral del servei 
que ofereix als ens locals de la província, que té com a suport tecnològic el 
programari HESTIA, i que la corporació va assumir l’any 2015 les següents 
taques: 

 
• Formació dels usuaris dels ens locals. 
• Suport per a la gestió d’incidències. 

 
7. La posada en marxa d’aquest nou model de treball ha permès a la Diputació de 

Barcelona assumir, amb recursos propis, part de la gestió fins ara encomanada al 
Consorci AOC, en els termes previstos a l’Acord de la Junta de Govern (A-404/14) 
de data 24 de juliol de 2014. 

 
8. El servei de manteniment de la plataforma Hèstia corresponent a l’any 2020, 

ascendeix a la quantitat de dos-cents tretze mil euros (213.000 €), IVA inclòs, 
d’acord amb el detall aportat pel Consorci AOC (ANNEX B) corresponent als preus 
públics aprovats per l’esmentat Consorci per a la prestació del servei Hèstia.  

 
9. Les condicions específiques de prestació del servei Hèstia (punt 13), aprovades 

per la Comissió Executiva del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya en 
data 15 de març de 2017 (Annex A), fixen un preu màxim de cent cinquanta mil 
euros (150.000 €), IVA inclòs, atès que el servei de primer nivell de suport i la 
formació són duts a terme per la Diputació de Barcelona.   

 
10. En el pressupost de la corporació, per a l’any 2020, corresponent a la Direcció de 

Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, s’ha previst una dotació 
econòmica de cent cinquanta mil euros (150.000 €) a l’aplicació pressupostària 
G/70100/23100/25000. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Apartat 3.4.k.3) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret número 14600/19, de 16 de desembre de 2019 (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 la despesa corresponent al preu públic, per a l’anualitat del 2020, 
en concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma Hèstia, per un import de cent cinquanta mil euros (150.000 €), IVA inclòs.  
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Segon .- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2020, derivada de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, per un 
import de cent cinquanta mil euros (150.000 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/70100/23100/25000 del vigent pressupost, a favor del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) amb NIF Q0801175A. 
 
El seu pagament es farà efectiu prèvia presentació de les corresponents factures per 
part del Consorci AOC.  
 
Tercer .- NOTIFICAR aquests acords al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC).” 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants i passos a l’entorn de la rotonda del 
PK 14+450 de la ctra. BV-5001, a l’altura del carrer Can Puig. TM Martorelles” així 
com l’exposició pública per un període de trenta dies hàbils, als efectes de la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2019/3503).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària de la carretera BV-5001 amb un itinerari 

de vianants i els seus passos als entorns de la rotonda del PK 14+450, atès que no 
existeix cap itinerari de vianants que connecti el nucli urbà de Martorelles amb el 
Polígon Industrial de Martorelles, ni amb la parada d’autobús existent, l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis 
d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu “Itinerari de 
vianants i passos a l’entorn de la rotonda del PK 14+450 de la ctra. BV-5001, a 
l’altura del carrer Can Puig. TM Martorelles”. 

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

setze mil tres-cents cinquanta euros amb cinc cèntims (216.350,05 EUR), IVA 
exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (45.433,51 EUR), resulta tenir un pressupost 
total de 261.783,56 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta 
corporació. 

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

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

 
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 

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

no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 
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6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

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

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

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. MARTORELLES 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES 
(m2 ) 

 

FINC TITULAR Naturalesa POLIGON PARCEL·LA 

SUP.  

EXPROP 

VIALS 

(m2 ) 

 

SUP. 

SER

V. 

PAS 

 (m2 ) 

SUP. OCUP 

TEMP 

 (m2 ) 
CLASSIFIC 

URBANÍST 

1 XXX Rústica 5 1 73,00 0,00 0,00 Sòl no 
urbanitzable 

2 Procom Europa Plus SL Rústica 2 1 246,00 0,00 0,00 Sòl no 
urbanitzable 

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

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

 
9. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini privat i/o públic 

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

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

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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11. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per 
l’Ajuntament corresponent abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants i passos 
a l’entorn de la rotonda del PK 14+450 de la ctra. BV-5001, a l’altura del carrer 
Can Puig. TM Martorelles”, amb un pressupost de dos-cents setze mil tres-cents 
cinquanta euros amb cinc cèntims (216.350,05 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 
21 % de l’IVA (45.433,51 EUR), resulta tenir un pressupost total de 261.783,56 EUR. 
Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
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Segon- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en  
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(fe42061769dcb11bc4a3) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 

XXX2524XX MARIO GUTIERREZ (R: B64124175)          21/07/2020, 22:29 
 

QUINTERO BERNABEU SUSANA -XXX1594XX          21/07/2020, 22:38 
 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Coral Prados Angulo           24/07/2020, 12:58 
 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-           27/07/2020, 19:05 

contador Escudero 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Reordenació d’accessos i millores de la plataforma viària a 
la carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM Olesa de Montserrat, Abrera i 
Castellbisbal”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les 
obres, així com l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes 
de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2017/5547).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària a la carretera BV-

1201, entre el PK 0+390 i el PK 8+800, atès que la majoria de les interseccions no 
disposen de carrils d'acceleració/desacceleració ni carrils d'espera, el que les 
converteix en possibles zones de conflicte i accidents ja que és una carretera on 
els vehicles hi circulen a velocitats elevades. Així doncs, l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte 
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constructiu “Reordenació d’accessos i millores de la plataforma viària a la 
carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM Olesa de Montserrat, Abrera i 
Castellbisbal”. 

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

trenta-un mil set-cents noranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims 
(731.791,45 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (153.676,20 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 885.467,65 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 898.822,65 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 13.355,00 EUR. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 

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

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

 
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 

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

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

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

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

 
7. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

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

 
DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES 

m2 
DADES 

URBANÍST 

FINCA TITULAR 
NATURA-

LESA 
POLÍGON PARCEL·LA 

SUB 

PAR- 

CEL·LA 

SUP 

EXPRO 

VIALS 

m2
 

SUP 

SERV 

PAS 

m2 

SUP 

OCUPAC. 

TEMPORAL 

m2
 

CLASSIFIC 

001 Santa Madrona SA Rústica 5 62 _ 0,00 0,00 704,00 SNU/ 
Matolls 

002 Santa Madrona SA Rústica 5 18 _ 0,00 0,00 572,00 SNU/ 
Matolls 

 
TM. ABRERA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES 
AFECTADES m2 

DADES 
URBANÍST 

FINCA TITULAR 
NATURA-

LESA 
POLÍGON PARCEL·LA 

SUB 

PARCEL·LA 

SUP 

EXPROP 

VIALS 

m2
 

SUP 

SERV 

PAS 

m2 

SUP 

OT 

m2
 

CLASSIFIC 

005 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

MIVA_TRES SL 

Rústica 9 3  2087,00 123,00 879,
00 

SNU/ 
Bosc/Arbres 

de Ribera 

 
TM. ABRERA 
 
RELACIÓ CESSIONS/AUTORITZACIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANÍST 

FINCA TITULAR 
NATURA-

LESA 
POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 

CESSIÓ 

VIALS/ 

MUTACIÓ 

DEMANIAL 

SUP 

CESSIÓ 

SERV 

PAS 

SUP 

O. TEMP/ 

AUTORIT 

CLASSIFICAC 

003 Generalitat de Catalunya Urbana 02608 02 234 0,00 0,00 
SNU/ 

Matolls 
Dipòsits 

004 
Generalitat de Catalunya 
ATLL Concesionaria de la 
Generalitat de Catalunya 

SA 

Rústica 8 28 650 0,00 0,00 
SNU/ 

Matolls 
improductiu 

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

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

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

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

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

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

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

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

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 
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Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
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projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Reordenació d’accessos i 
millores de la plataforma viària a la carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM 
Olesa de Montserrat, Abrera i Castellbisbal”, amb un pressupost de set-cents 
trenta-un mil set-cents noranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims (731.791,45 
EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (153.676,20 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 885.467,65 EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 898.822,65 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració 
d’expropiacions de 13.355,00 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
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Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipal d’Olesa de 
Montserrat i al terme municipal d’Abrera, fent-ne exposició pública per un període de 
quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació 
de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat i de l’Ajuntament d’Abrera, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap 
reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. OLESA DE MONTSERRAT 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES 
m2 

DADES 
URBANÍST 

FINCA TITULAR 
NATURA-

LESA 
POLÍGON PARCEL·LA 

SUB 

PARCEL·LA 

SUP 

EXPRO 

VIALS 

m2
 

SUP 

SERV 

PAS 

m2 

SUP 

OCUPAC. 

TEMPORAL 

m2
 

CLASSIFIC 

001 Santa Madrona SA Rústica 5 62 _ 0,00 0,00 704,00 SNU/ 
Matolls 

002 Santa Madrona SA Rústica 5 18 _ 0,00 0,00 572,00 SNU/ 
Matolls 

 
TM. ABRERA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES 
AFECTADES m2 

DADES 
URBANÍST 

FINCA TITULAR 
NATURA-

LESA 
POLÍGON PARCEL·LA 

SUB 

PARCEL·LA 

SUP 

EXPROP 

VIALS 

m2
 

SUP 

SERV 

PAS 

m2 

SUP 

OT 

m2
 

CLASSIFIC 

005 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

MIVA_TRES SL 

Rústica 9 3  2087,00 123,00 879,00 
SNU/ 

Bosc/Arbres 
de Ribera 

 
TM. ABRERA 
 
RELACIÓ CESSIONS/AUTORITZACIONS 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANÍST 

FINCA TITULAR 
NATURA-

LESA 
POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 

CESSIÓ 

VIALS/ 

MUTACIÓ 

DEMANIAL 

SUP 

CESSIÓ 

SERV 

PAS 

SUP 

O. TEMP/ 

AUTORIT 

CLASSIFICAC 

003 Generalitat de Catalunya Urbana 02608 02 234 0,00 0,00 SNU/ Matolls 
Dipòsits 

004 
Generalitat de Catalunya 
ATLL Concesionaria de la 
Generalitat de Catalunya 

SA 

Rústica 8 28 650 0,00 0,00 SNU/ Matolls 
improductiu 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(72074014c51a275d31cc) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 

ALSIUS FERRER ANNA - XXX2072XX          08/07/2020, 12:09 
 

BLASCO TRALLERO, DANIEL            08/07/2020, 12:32 
(AUTENTICACIÓN) 

 
CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-           13/07/2020, 19:32 
contador Escudero 

 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Francisco Daniel Paul           28/07/2020, 12:52 

Escartín 
 
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Francesc Xavier Pons Claret        28/07/2020, 19:59 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària a la parada de bus a la ctra. 
BC-5303 PK 3+1100. EMD Sant Miquel de Balenyà-Seva TM Seva”, així com 
l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes de la presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es presentés cap 
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al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
ulteriors tràmits (Exp. núm. 2018/6575).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat dels usuaris per a l’accés a la 

parada de bus, així com garantir l’accessibilitat al transport públic de viatgers a la 
ctra. BC-5303 PK 3+1100. al terme municipal de Seva, l’Oficina  tècnica de Mobilitat 
i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha 
procedit a la redacció del Projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a 
la parada de bus a la ctra. BC-5303 PK 3+1100. EMD Sant Miquel de Balenyà-
Seva”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte amb un pressupost de trenta-nou mil nou-

cents noranta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (39.999,28 EUR), IVA exclòs, 
que aplicant el 21 % de l’IVA (8.399,85 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
48.399,13 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta 
corporació. 

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

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

 
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 

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

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

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

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

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

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

 
TM SEVA (EMD Sant Miquel de Balenyà) 
 
DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES 

AFECTADES (m2 ) 

FINCA TITULAR Natura-
lesa POLIGON PARCEL·LA 

SUP. 
EXPROPV
IALS (m2 ) 

SUP. 
SERV. 
PAS 
(m2) 

SUP. 
OCUP 
TEMP 
 (m2 ) 

CLASSIFIC 
URBANÍST 

1 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 17 33 33,00 0,00 0,00 SNU 

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

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

 
9. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini privat i/o públic 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària 
a la parada de bus a la ctra. BC-5303 PK 3+1100. EMD Sant Miquel de Balenyà-
TM. Seva”, amb un pressupost de trenta-nou mil nou-cents noranta-nou euros 
amb vint-i-vuit cèntims (39.999,28 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(8.399,85 EUR), resulta tenir un pressupost total de 48.399,13 EUR, IVA inclòs,. Així 
mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost 
de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en  
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(e5d2a146a8b3678f0641) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-           28/07/2020, 13:20 

contador Escudero 
 
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-           28/07/2020, 13:23 

contador Escudero 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària de la travessera BV- 5008 
entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant Jordi. TM Montgat”, així 
com l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes de la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2016/6617).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària de la carretera BV-5008 entre la 

Carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant Jordi, que en aquest tram actua 
com a travessia en un àmbit urbà, atès que té un alt percentatge de vehicles 
pesants que utilitzen aquesta travessera urbana al TM de Montgat, l’Oficina Tècnica 
de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta 
Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu “Millora de la 
seguretat viària de la travessera BV- 5008 entre la carretera de Mataró i el pont 
de la riera de Sant Jordi. TM Montgat”. 

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

mil vuit-cents trenta-cinc euros amb noranta cèntims (301.835,90 EUR), IVA 
exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (63.385,54 EUR), resulta tenir un pressupost 
total de 365.221,44 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta 
corporació. 

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

Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
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4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària 
de la travessera BV- 5008 entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant 
Jordi. TM Montgat”, amb un pressupost de tres-cents un mil vuit-cents trenta-cinc 
euros amb noranta cèntims (301.835,90 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de 
l’IVA (63.385,54 EUR), resulta tenir un pressupost total de 365.221,44 EUR. Així 
mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost 
de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Segon- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en  
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Montgat.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(aa8d766c587557974156) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 

GERARD ESTANYOL I GUERRERO -           16/07/2020, 11:02 
DNI XXX6794XX 

 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Coral Prados Angulo           24/07/2020, 11:57 
 
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-           27/07/2020, 19:03 

contador Escudero 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
rectificació de la resolució de concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
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d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d’educació especial, 
que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais 
naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i el 
corresponent reconeixement de crèdit, per un import de 2.585,10 € (Exp. núm. 
2018/18687).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
20 de desembre de 2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als centres 
d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d’educació 
especial, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais 
naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a 
l’exercici 2019, per un import màxim de 40.000,00 €. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern en sessió de 20 de juny de 2019, i a 
proposta formulada per l’òrgan col·legiat de data de 21 de maig de 2019, va provar la 
concessió de subvencions als centres d’educació corresponents. 
 
Atès que posteriorment a l’aprovació de la resolució d’atorgament de les subvencions 
s’ha pogut comprovar un error material a la llista de les sol·licituds presentades, 
d’acord amb l’informe tècnic de data 24 de gener de 2020, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC ERROR MATERIAL ATORGAMENT SUBVENCIONS ESTADES 
ESCOLES DE NATURA 

 
 
Núm. Exp.: 2018/18687 
 
Objecte: Informar d’un error en l’atorgament de la concessió de subvencions als centres 
d’educació infantil, primària i secundaria, públics i concertats i d’educació especial, que 
vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina/Servei: Secció de Comunicació i Divulgació. Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
En data 20/06/2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en funcions, va 
emetre un dictamen d’aprovació (núm. reg. 335/19) de la “concessió de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
primària i secundària, públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona”. 
 
L’esmentat dictamen recollia una relació de les escoles sol·licitants de subvencions, un total 
de quaranta-sis sol·licituds per part de trenta-sis escoles diferents, de les quals es van 
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concedir quaranta-dues i es van desestimar quatre sol·licituds de tres escoles per no 
ajustar-se als requeriments de l’article 6 relatiu al termini, forma i lloc de presentació de 
sol·licituds de la convocatòria. 
 
L’import total de les subvencions concedides després d’haver-ne determinat la puntuació i 
aplicat el percentatge pertinent ha estat de trenta-tres mil quatre-cents trenta-cinc euros amb 
quinze cèntims (33.435,15 €). 
 
No obstant, en el procés de notificació de l’atorgament de les subvencions als centres, s’han 
detectat dos errors, concretament: 
 
1. Que l’escola Francesc Macià, de Barcelona havia registrat, a través dels canals 

corresponents i dins el termini estipulat per les bases de la convocatòria, un total de tres 
sol·licituds corresponents a les estades de tres grups diferents d’estudiants, havent estat, 
per error, només valorada i per tant, concedida, una de les tres subvencions. 
Concretament: 

 
El dictamen d’atorgament de les subvencions recull: 

 

 
 

No obstant, hauria de recollir les tres següents sol·licituds: 
 

 
 

La puntuació atorgada es fixa d’acord amb els criteris establerts als apartats 9.Criteris 
objectius d’atorgament de la subvenció i 11. Import individualitzat de les subvencions de les 
bases de la convocatòria. 
 
2. Que en l’esmentat dictamen d’aprovació (núm. reg. 335/19) es desestimaven quatre 

sol·licituds de tres escoles per no ajustar-se als requeriments de la convocatòria. En 
aquest sentit, el dictamen recull: 

 
“...A la convocatòria d’enguany s’han presentat quaranta-sis sol·licituds per part de 
trenta-sis escoles diferents, de les quals es concedeixen quaranta-dues i es desestimen 
quatre sol·licituds de tres escoles per no ajustar-se als requeriments de la convocatòria, 
que en l’article 6. relatiu al termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds estableix 
que, d’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
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Escola de Natura

Escola Frances Macià. Barcelona D 50 1 3 1 4 53% 1.750,00 927,50 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
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Escola de Natura

Escola Frances Macià. Barcelona D 50 1 3 1 4 53% 1.750,00 927,50 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Frances Macià. Barcelona D 40 1 2 1 3 52% 1.400,00 728,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Frances Macià. Barcelona D 40 1 2 1 3 52% 1.400,00 728,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
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participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona. Al no entrar la documentació a través d’aquest mitjà, i 
després de ser requerides i no fer les esmenes corresponents dins el termini de 10 dies 
hàbils, s’han desestimat les sol·licituds de subvenció de les següents escoles: 
 
-Escola Ferran Sunyer. Barcelona. 
-Escola Jacint Verdaguer. La Granada. (2 sol·licituds) 
-Escola Mogent. La Roca del Vallès.  “                                                   
 

No obstant, un cop notificada aquesta resolució, l’escola Jacint Verdaguer de La Granada, 
va presentar justificant de recepció que acreditava que la documentació per a la sol·licitud 
de la subvenció havia estat lliurada en data de 6 de març de 2019, dins el termini establert 
de 10 dies hàbils per a presentar la documentació i seguint el procediment legal fixat. En 
aquest sentit, el dictamen d’aprovació hauria de recollir les dues sol·licituds de la citada 
escola de la següent manera: 

 

 
 
La puntuació atorgada es fixa d’acord amb els criteris establerts als apartats 9.Criteris 
objectius d’atorgament de la subvenció i 11. Import individualitzat de les subvencions de les 
bases de la convocatòria. 
 
La incorporació d’aquestes quatre sol·licituds no recollides prèviament representa un cost 
addicional de dos mil cinc-cents vuitanta-cinc euros amb deu cèntims (2.585,10 €), 
mentre que l’import total de les subvencions concedides després d’haver-ne determinat la 
puntuació i aplicat el percentatge pertinent passarà a ser de trenta-sis mil vint euros amb 
vint-i-cinc cèntims (36.020,25 €) i un total de 1.864 nens i nenes gaudiran de les 
estades. 
 
Tenint en compte que el pressupost màxim destinat al 2019 per a la concessió de les 
subvencions és de 40.000,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50400/17230/48900, l’atorgament d’aquestes noves ajudes no exhauriria la totalitat del 
pressupost disponible i, per tant, no repercutiria en els imports sol·licitats per altres centres 
en la mateixa convocatòria.  
 
Incorporades aquestes quatre sol·licituds, a continuació es reprodueix el llistat definitiu amb 
la relació de les escoles sol·licitants, el nombre d’alumnes, les dates de l’estada i els dies de 
durada d’aquesta, la puntuació, el percentatge aplicat i l’import total de la subvenció: 
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Escola de Natura

Escola Jacint Verdaguer Granada, La F 40 2 2 2 4 18% 2.800,00 504,00 E.N. Les Codines
Escola Jacint Verdaguer Granada, La F 47 2 3 2 5 19% 3.290,00 625,10 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
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Per tot l’exposat anteriorment, es considera convenient esmenar els errors exposats en 
l’atorgament de les subvencions als centres d’educació infantil, primària i secundària, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics existents als espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona, per tal d’incloure les següents sol·licituds que no havien estat valorades en un 
primer moment realitzades per l’escola Francesc Macià, de Barcelona i l’escola Jacint 
Verdaguer de La Granada, que havien estat valorades en un primer moment”. 

 
Atès que d’acord amb la Base 50 de les Bases d’Execució del pressupost de la 
Diputació de Barcelona 2020, es podrà imputar a càrrec de despeses del pressupost 
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Escola de Natura

Escola Argentona. Argentona D 26 2 1 2 3 37% 1.820,00 673,40 E.N. Can Grau
Institut Badalona VII.  Badalona D 60 2 3 2 5 39% 4.200,00 1.638,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Institut Badalona VII.  Badalona D 60 2 3 2 5 39% 4.200,00 1.638,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
APA Escola Gitanjali.  Badalona D 50 2 3 2 5 39% 3.500,00 1.365,00 E.N. del Corredor
Escola Mercè Rodoreda Badalona F 40 2 2 2 4 18% 2.800,00 504,00 E.N.Can Grau
Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Barcelona D 40 2 2 2 4 38% 2.800,00 1.064,00 E.N. la Traüna
Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Barcelona D 35 2 2 2 4 38% 2.450,00 931,00 E.N. Les Codines
Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Barcelona D 45 2 3 2 5 39% 3.150,00 1.228,50 E.N. Can Grau
Escola Frances Macià. Barcelona D 50 1 3 1 4 53% 1.750,00 927,50 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Frances Macià. Barcelona D 40 1 2 1 3 52% 1.400,00 728,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Frances Macià. Barcelona D 40 1 2 1 3 52% 1.400,00 728,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Calderon. Barcelona D 45 1 3 1 4 38% 1.575,00 598,50 E.N. Can Grau
Escola Cervantes Barcelona D 45 2 3 2 5 39% 3.150,00 1.228,50 E.N. Les Codines
Escola Cervantes Barcelona D 50 2 3 2 5 39% 3.500,00 1.365,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Ferrer i Guàrdia Barcelona D 35 2 2 2 4 53% 2.450,00 1.298,50 E.N. Can Grau
AMPA Escola Sant Esteve. Castellar del Vallès D 50 1 3 1 4 38% 1.750,00 665,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Margalló. Castelldefels D 40 2 2 2 4 38% 2.800,00 1.064,00 E.N. Can Grau
Escola Camins. Franqueses del Vallès, Les F 52 1 3 1 4 18% 1.820,00 327,60 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Puiggraciós. Garriga, La D 52 2 3 2 5 39% 3.640,00 1.419,60 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Les Fonts. Gelida F 25 1 1 1 2 16% 875,00 140,00 E.N. Cal Ganxo
Escola Jacint Verdaguer Granada, La F 40 2 2 2 4 18% 2.800,00 504,00 E.N. Les Codines
Escola Jacint Verdaguer Granada, La F 47 2 3 2 5 19% 3.290,00 625,10 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Col·legi Tecla Sala /Fundació 
Escoles Parroquials. Hospitalet, L' D 23 2 1 2 3 37% 1.610,00 595,70 E.N. del Corredor
Escola Joan Maragall Llagosta, La F 38 2 2 2 4 18% 2.660,00 478,80 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès D 31 1 2 1 3 37% 1.085,00 401,45 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Mercè Rodoreda Martorell F 50 1 3 1 4 18% 1.750,00 315,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Montserrat Solà. Mataró D 51 1 3 1 4 38% 1.785,00 678,30 E.N. del Corredor
Escola Camí del Cros. Mataró D 30 2 1 2 3 37% 2.100,00 777,00 E.N. del Corredor
Escola Camí del Mig. Mataró D 35 2 2 2 4 38% 2.450,00 931,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Joan Coromines. Mataró D 48 2 3 2 5 39% 3.360,00 1.310,40 E.N. Les Codines
Escola El Morsell. Olivella D 30 2 1 2 3 37% 2.100,00 777,00 E.N. Les Codines
Escola El Morsell. Olivella D 20 1 1 1 2 36% 700,00 252,00 E.N. Can Grau
Escola Pepa Colomer Prat de Llobregat, El D 35 2 2 2 4 53% 2.450,00 1.298,50 E.N. Can Grau
Escola Pepa Colomer Prat de Llobregat, El D 20 2 1 2 3 52% 1.400,00 728,00 E.N. la Traüna
Escola Pepa Colomer Prat de Llobregat, El D 30 2 1 2 3 52% 2.100,00 1.092,00 E.N. la Traüna
Escola Sant Cristòfol. Premià de Mar F 21 2 1 2 3 17% 1.470,00 249,90 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Educadors El Pilar S.L. Premià de Mar F 52 2 3 2 5 19% 3.640,00 691,60 E.N. del Corredor
Escola Pilar Mestres- Jaume Torrens Roca del Vallès, La D 43 1 3 1 4 38% 1.505,00 571,90 E.N. del Corredor
Escola José Juan Ortiz. Sant Andreu de la Barca F 40 1 2 1 3 17% 1.400,00 238,00 E.N. Can Grau
Escola José Juan Ortiz. Sant Andreu de la Barca F 40 2 2 2 4 18% 2.800,00 504,00 E.N. Les Codines
Escola E. E. Tramuntana Sant Feliu de Llobregat D 25 2 1 2 3 37% 1.750,00 647,50 E.N. la Traüna
Escola Valldeneu Sant Martí de Centelles F 54 1 3 1 4 18% 1.890,00 340,20 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Tanit Santa Coloma de Gramenet D 35 1 2 1 3 52% 1.225,00 637,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola La Sagrera. Santa Eulàlia de Ronçana F 48 2 3 2 5 19% 3.360,00 638,40 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Institut Escola La Tordera. Santa Maria de Palautordera F 50 1 3 1 4 18% 1.750,00 315,00 E.N. del Corredor
Escola Mare de Déu de Montserrat Terrassa D 48 1 3 1 4 53% 1.680,00 890,40 E.N. Can Grau
TOTAL 1864 36.020,25

Escola Sant Cristòfol. Premià de Mar F 21 2 1 2 3 17% 1.470,00 249,90 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Educadors El Pilar S.L. Premià de Mar F 52 2 3 2 5 19% 3.640,00 691,60 E.N. del Corredor
Escola Pilar Mestres- Jaume Torrens Roca del Vallès, La D 43 1 3 1 4 38% 1.505,00 571,90 E.N. del Corredor
Escola José Juan Ortiz. Sant Andreu de la Barca F 40 1 2 1 3 17% 1.400,00 238,00 E.N. Can Grau
Escola José Juan Ortiz. Sant Andreu de la Barca F 40 2 2 2 4 18% 2.800,00 504,00 E.N. Les Codines
Escola E. E. Tramuntana Sant Feliu de Llobregat D 25 2 1 2 3 37% 1.750,00 647,50 E.N. la Traüna
Escola Valldeneu Sant Martí de Centelles F 54 1 3 1 4 18% 1.890,00 340,20 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola Tanit Santa Coloma de Gramenet D 35 1 2 1 3 52% 1.225,00 637,00 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Escola La Sagrera. Santa Eulàlia de Ronçana F 48 2 3 2 5 19% 3.360,00 638,40 E.N. La Rectoria de Vallcàrquera
Institut Escola La Tordera. Santa Maria de Palautordera F 50 1 3 1 4 18% 1.750,00 315,00 E.N. del Corredor
Escola Mare de Déu de Montserrat Terrassa D 48 1 3 1 4 53% 1.680,00 890,40 E.N. Can Grau
TOTAL 1864 36.020,25
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de l’exercici corrent, obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzat en anys 
anteriors. 
 
Vist l’annex 4 de les instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostaria 
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originària per aprovar la despesa. 
 
Atès que de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total de DOS 
MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (2.585,10 €) 
existeix crèdit hàbil i suficient a nivell de vinculació jurídica dels crèdits del capítol IV 
del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’exercici corrent, així 
com també existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior 
exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat a dret 
indicat en els paràgrafs anteriors. 
 
Vista la proposta de rectificació de l’atorgament de subvencions formulada per l’òrgan 
col·legiat que ha estat formalitzada en la corresponent Acta de data 11 de febrer de 
2020. 
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 
(BOPB 19.12.2019). 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- D’acord amb el motius adduïts a la part expositiva cal aprovar la rectificació 
de la resolució de concessió de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i 
secundari, públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals 
que gestiona la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Procedir a la concessió de les subvencions de les quatre sol·licituds de les 
escoles que es relacionen a continuació 
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Escola Municipi NIF Import 
Atorgat 

Op. 
comptable 

Escola Francesc Macià Barcelona Q5855311F 728,00 2003003187-1 

Escola Francesc Macià Barcelona Q5855311F 728,00 2003003187-2 

Escola Jacint Verdaguer La Granada Q5856110A 504,00 2003003187-3 

Escola Jacint Verdaguer La Granada Q5856110A 625,10 2003003187-4 

 
Tercer.- Ampliar el termini de justificació de les subvencions relacionades fins el 30 de 
novembre de 2020. 
 
Quart.- Aprovar el reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa que es 
destinarà a aquestes actuacions per un import de DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-
CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (2.585,10 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50400/17230/48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2020 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar 
íntegrament els recursos de reposició presentats contra l’acord núm. 260/2020, 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària 
de data 11 de juny de 2020 i, en conseqüència, deixar sense efecte la concessió 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció residus plàstics i 
ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de 
Barcelona, per l’exercici 2020, i concedir les subvencions esmentades (Exp. 
núm. 2019/0020538).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. En data 19 de desembre de 2019, per Junta de Govern, es va aprovar l’acord 

núm. 663, de la convocatòria 201920195120011523, que incorporava les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats 
destinades a la sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, 
prevenció residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins 
de la província de Barcelona, per l’exercici 2020. 

 
2. D’acord amb el que establien les bases específiques de la convocatòria núm. 

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

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

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

BALMES 
G58020124 

La migració dels peixos: 
connectem peixos, rius i 

persones 

Sol·licitud duplicada 
(Id 67200) 

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

 
3. El centre gestor també va rebre dues sol·licituds de subvenció a través del 

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

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

Associació pel consum 
responsable i la 

sostenibilitat de Terrassa 
G65532418 Apostem per una 

alimentació sostenible!!! 
Sol·licitud rebutjada 

(Id 67366) 

Fundació Privada 
President Amat 

Roumens (FUPAR) 
G58049016 

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

mòbils embarcats en 
patinets elèctrics 

Sol·licitud rebutjada 
(Id 67781) 

 
4. De les 63 sol·licituds acceptades 26 es corresponien a actuacions o projectes 

d’acció climàtica, 19 a prevenció de residus i 18 a ecosistemes aquàtics 
continentals. 
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Les 63 sol·licituds acceptades van les següents (ordenades per ordre alfabètic): 
 
Núm. Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

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

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

ecosistemes aquàtics continentals 

5 Associació Animal 
Latitude G65439440 Som Mar 

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

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

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

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

G64330673 Sortides d'educació ambiental als 
ecosistemes aquàtics del Lluçanès 

10 Associació Drap-Art G61065678 Càpsules ambientals Drap-Art 

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

participació vinculant 

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

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

14 

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

G67058792 Descobrint el riu Besòs i el seu valor 
ecològic 

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

16 
Associació L'Era, Espai 
de Recursos 
Agroecològics 

G61850277 Agricultura ecològica i canvi climàtic 

17 Associació Matricària G67448902 A Manresa hi ha riera! 

18 

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

G67463448 Naturalització de la desembocadura de la 
riera de Ribes 

19 
ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DEL 
TRANSPORT PÚBLIC 

G60353398 
Mobilitat sostenible: creació d'un sistema 
integral d'informació dels serveis de 
transport públic existents 
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Núm. Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

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

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

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

dels boscos periurbans en polítiques locals 

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

23 
Associació SomlaClau, 
Ecologia i Transició 
Urbana 

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

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

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

26 
Centre d'Ecologia i 
Projectes Alternatius 
(CEPA) 

G58660515 

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

27 
CENTRE D'ESTUDIS 
COMARCALS DEL BAIX 
LLOBREGAT 

G08890659 
6enes jornades de paisatges contemporanis. 
Transició energètica, emergència climàtica i 
economia circular 

28 Centre per la 
Sostenibilitat Territorial G17909276 

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

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

G61111852 Desplastifica't pel medi ambient 

30 ECONIMBUS, SCCL F66789819 Punts del residu zero 

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

32 El Rodal SCCL F67170159 Deixant enrere els residus a Sabadell 

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

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

35 
FEDERACIÓN 
IBEROAMERICANA DE 
URBANISTAS 

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

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

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

comú! 
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Núm. Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

38 Fundació catalana de 
l'esplai G61096368 

 
Viure sense plàstic 
 

39 FUNDACIÓ CEO DEL 
MARESME G58376872 3R Plats i gots 

40 

FUNDACIÓ 
DELARISSANGLAS 
CENTRE DE FORMACIO 
EN TECNOLOGIES 

G64504350 Cursa solar 

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

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

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

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

plàstics 

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

Delta 

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

46 
FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

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

47 GEPEC-Ecologistes de 
Catalunya G43301498 Glòria, ens quedarem sense platges? 

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

G63389399 Un jardí comestible 

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

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

51 
Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, 
DEPANA 

G58459280 D'on venen les tortugues? 

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

climàtic 

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

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

56 
SERVEI CIVIL 
INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA 

G08849549 Cercant, descobrint i creant alternatives per 
fer front a l’emergència climàtica 
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Núm. Nom de l'entitat NIF Nom de l'actuació 

57 Sociedad Española de 
Ornitologia G28795961 

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

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

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

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

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

61 Tarpuna SCCL F65735714 Dunia 

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

Llobregat 

63 Xarxa de Consum Solidari G61749297 

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

 
5. Per Junta de Govern núm. 260, de data 11 de juny de 2020, es va aprovar un 

acord concedint en el marc de la convocatòria les subvencions destinades a 
entitats sense ànim de lucre, que desenvolupin projectes i activitats o serveis en 
matèria de medi ambient, en l’àmbit territorial de la província de Barcelona, per 
l’any 2020, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte. 

 
6. En el mateix acord també es van desestimar una sèrie de sol·licituds. Entre les 

sol·licituds desestimades a l’apartat 2.2. de l’acord es van desestimar 9 sol·licituds 
per incompliment de les condicions específiques de la base 4.1. 

 
Com a conseqüència d’aquestes desestimacions set entitats que són cooperatives 
van presentar un recurs de reposició, perquè se les desestimava pel fet de ser 
cooperatives. En el recurs al·legaven que en el punt 4 de les bases s’especifica 
que “Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, 
fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya....”, i que 
per tant aquesta convocatòria no exclou de manera explícita les cooperatives com 
a entitats beneficiàries. A més, al·legaven que en la resolució dels ajuts, no 
s’havia tingut en compte un tipus de cooperativa emparada per la Llei 12/2015, de 
9/7 de cooperatives de Catalunya que són “les cooperatives sense afany de 
lucre”. 
 
De les set cooperatives que van presentar el recurs de reposició per ordre 
d’entrada a través del registre electrònic de Diputació de Barcelona i per 
presentació presencial són les següents:  

 

Núm. Nom cooperativa NIF Data de presentació del 
recurs de reposició 

1 Tarpuna, SCCL F65735714 26/06/2020 
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Núm. Nom cooperativa NIF Data de presentació del 
recurs de reposició 

2 ECONIMBUS, SCCL F66789819 27/06/2020 
3 ESPAI AMBIENTAL, SCCL F63645105 29/06/2020 
4 L’Arada Creativitat Social, SCCL F25628579 30/06/2020 
5 El Rodal, SCCL F67170159 02/07/2020 
6 Fleca l’Aresta, SCCL F55610190 06/07/2020 

7 Opcions de Consum 
Responsables, SCCL 

F61709853 07/07/2020 

 
7. Els recursos de reposició presentats al·legaven que en la resolució dels ajuts no 

s’havia tingut en compte un tipus de cooperativa emparada per la Llei 12/2015 de 
9 de juliol de cooperatives de Catalunya: les cooperatives sense afany de lucre.  

 
Els requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los, d’acord a l’apartat 4 de la 
convocatòria, eren els següents: 
 
"4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions i 
altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que hagin de realitzar 
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de 
les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant LGS), i que reuneixin les següents condicions: 
(..) 
 
• Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 

corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats són sense 
afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen en les pròpies 
activitats subvencionades. 

(..) 
 
En l'apartat 5è relatiu a la documentació a aportar s'assenyala que a la sol·licitud 
caldrà aportar: "Inscripció en el Registre General d’Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya o equivalent." 
 
L’esmentada Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya regula a 
l’article 144 les condicions que han de tenir les cooperatives per ser reconegudes 
sense ànim de lucre. També especifica en el mateix article que a efectes de 
concursos públics, de contractacions amb ens públics, de beneficis fiscals, de 
subvencions i, en general, de tota mesura de foment que hi sigui aplicable, tenen 
la mateixa consideració que la resta d’entitats sense ànim de lucre. 
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Ates que d’acord amb l’exposat, en les bases no s’exclou explícitament les 
cooperatives, i s’ha comprovat que no tenen ànim de lucre per estar així establert 
en els seus estatuts, així com s’ha acreditat la seva inscripció en el registre de 
cooperatives, requisit obligatori i constitutiu, s’estimen els recursos de reposició i 
es procedeix a valorar les sol·licituds de totes les cooperatives seguint els 
mateixos criteris establerts a les bases de la convocatòria inicial núm. 
201920195120011523.  
 

8. Com a conseqüència de les al·legacions presentades la cap de l’Oficina Tècnica 
d’Educació i Promoció Ambiental, en data 15 de juliol de 2020, va elaborar i signar 
un nou Informe d’Instrucció, on admetia en sentit favorable els set recursos de 
reposició presentats detallats a l’apartat anterior i per tant va tornar a puntuar i 
valorar econòmicament totes les sol·licituds presentades. En aquest sentit els 
nous imports concedits i detallats a l’Informe d’Instrucció són els que es detallen a 
continuació:  
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CODI NOM INTERESSAT NIF  
INTERESSAT NOM DEL PROJECTE IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

67135 
Associació per la Defensa i l'Estudi de la 
Natura (ADENC) 

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

6.000,00 4.480,00 

67143 
Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i 
Flora Autòctona (ADEFFA) 

G64330673 
Sortides d'educació ambiental als ecosistemes 
aquàtics del Lluçanès 

4.500,00 3.370,00 

66785 ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS G60037348 
Joves per l'Acció Climàtica: impulsant una 
participació vinculant 

5.792,00 3.760,00 

67220 FLECA L'ARESTA SCCL F55610190 Residu Zero. Repensem el nostre consum de plàstic 5.300,00 3.440,00 

67203 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI G61096368 Viure sense plàstic 5.945,00 3.860,00 

67338 
ASSOCIACIÓ XARXA ECONOMIA 
SOLIDARIA 

G63881031 Kit ESS de resposta a l'emergència climàtica 6.000,00 3.900,00 

67300 Associació Matricària G67448902 A Manresa hi ha riera! 1.899,41 1.230,00 

66763 Sociedad Española de Ornitologia G28795961 
Sensibilització, formació i actuació respecte les 
espècies exòtiques de tortuga de les Llobateres 

6.000,00 3.900,00 

67267 Associació Propietaris Montnegre Corredor G60194511 
Integració de l'adaptació al canvi climàtic dels 
boscos periurbans en polítiques locals 

8.000,00 4.400,00 

67252 
Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius 
(CEPA) 

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

5.990,00 3.290,00 

67197 Fundació per la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable - Rezero G64007404 Exposició i taller participatiu sobre l'impacte del 

plàstic a la salut 6.000,00 3.300,00 
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CODI NOM INTERESSAT NIF  
INTERESSAT NOM DEL PROJECTE IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

67317 A.V. Can Palet de Vista Alegre G59656009 1a. Fira Zero Waste de Terrassa 5.600,00 3.080,00 

67226 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS G66264953 Joves #jonollenço: fem front a l'emergència climàtica 6.000,00 3.300,00 

67268 Societat Catalana d'Herpetologia G08950024 
Recuperació de les basses temporànies a l’espai 
natural can Dunyó 

6.000,00 3.300,00 

67109 
Fundació per a la Recuperació i Conservació 
d’Animals Marins CRAM 

G61111852 Desplastifica't pel medi ambient 4.980,10 2.740,00 

66722 
Associació per a la conservació del Medi 
Ambient, el Desenvolupament sostenible i 
l'Educació Ambiental. Biodiversitat Sitges. 

G67463448 
Naturalització de la desembocadura de la riera de 
Ribes 

3.577,52 1.970,00 

67050 Posidonia Green Project G66689480 Un mar de plàstic - actuant per ODS 5.994,00 3.300,00 

67199 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES G58020124 
La migració dels peixos: connectem peixos, rius i 
persones 

5.995,64 3.300,00 

67126 El Rodal SCCL F67170159 Deixant enrere els residus a Sabadell 4.428,75 2.435,00 

67299 Espai Ambiental, SCCL F63645105 
La vida de les joguines. Fomentem les joguines 
sense plàstic 

5.900,00 3.245,00 

67227 Associació Drap-Art G61065678 Càpsules ambientals Drap-Art 6.000,00 3.300,00 

67104 FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
URBANISTAS G66105628 Seminari Emergència climàtica i polítiques de 

mobilitat a l'àmbit local 2.000,00 1.100,00 

TOTAL 117.902,42 70.000,00 
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9. En data 24 de juliol de 2020, l’òrgan col·legiat constituït per a la nova proposta de 
concessió de les subvencions com a conseqüència dels recursos de reposició 
presentats, vist l’informe d’instrucció subscrit per la cap de l’Oficina Tècnica 
d’Educació i Promoció Ambiental, on es valoraven les sol·licituds i les quantitats a 
subvencionar a cada beneficiari, de conformitat amb els criteris objectius de 
valoració explicitats en la referida base 9 del dictamen de concessió, va aprovar 
l’acta on es formula la nova proposta de concessió de subvencions a les entitats 
beneficiàries detallades a l’apartat anterior. 

 
10. En data 16 de setembre de 2020 la cap d’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció 

Ambiental ha signat un informe amb la distribució dels imports concedits pels anys 
2020 i 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el 

seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 

 
3. Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de 
reposició. 

 
4. Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya que regula a l’article 144 

les condicions que han de tenir les cooperatives per ser reconegudes sense ànim 
de lucre. 

 
5. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.3 b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, dictada en execució del Decret número 14600 de data 16 de desembre de 
2019, i publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE a tràmit i ESTIMAR els recursos de reposició presentats, en temps 
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i forma, contra l’acord núm. 260/2020, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en data 11 de juny de 2020, en relació amb la desestimació de les 
entitats que tenen el caràcter jurídic de cooperatives. D’acord amb els raonaments i 
motivacions que figuren en la part expositiva del present acord.  
 
Els recursos de reposició que cal admetre i estimar són els detallats a continuació: 
 

Núm
. Nom cooperativa NIF Data de presentació del 

recurs de reposició 
1 Tarpuna, SCCL F65735714 26/06/2020 
2 ECONIMBUS, SCCL F66789819 27/06/2020 
3 ESPAI AMBIENTAL, SCCL F63645105 29/06/2020 
4 L’Arada Creativitat Social, SCCL F25628579 30/06/2020 
5 El Rodal, SCCL F67170159 02/07/2020 
6 Fleca l’Aresta, SCCL F55610190 06/07/2020 

7 Opcions de Consum Responsables, 
SCCL F61709853 07/07/2020 

 
Segon. DEIXAR sense efecte l’acord de Junta de Govern núm. 260, d’11 de juny de 
2020 relatiu a la concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la 
sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció residus 
plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de 
Barcelona, per l’exercici 2020, menys els acords de la part dispositiva relatius a : 
 

• Acord quart relatiu a l’ampliació dels terminis d’execució. 
• Acord cinquè relatiu al reajustament de l’autorització de la despesa imputada 

als pressupostos 2020 i 2021. 
 
Tercer. APROVAR en el marc de la convocatòria la concessió de subvencions 
destinades a entitats sense ànim de lucre, que desenvolupin projectes i activitats o 
serveis en matèria de medi ambient, en l’àmbit territorial de la província de Barcelona, 
per l’any 2020, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte el 
passat 24 de juliol de 2020, als beneficiaris i pels imports detallats a continuació: 
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CODI NOM INTERESSAT NIF 
INTERESSAT NOM DEL PROJECTE IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDI
T 

IMPORT 
2020 

IMPORT 
2021 

IMPORT 
TOTAL 

Puntuaci
ó Total 

67135 Associació per la Defensa i 
l'Estudi de la Natura (ADENC) G59074484 

Fes reviure el Ripoll! Una 
oportunitat d'Aprenentatge 
Servei 

6000,00 4.480,00 0 4.480,00 4.480,00 93 

67143 
Associació de Defensa i Estudi 
de la Fauna i Flora Autòctona 
(ADEFFA) 

G64330673 
Sortides d'educació ambiental 
als ecosistemes aquàtics del 
Lluçanès 

4500,00 3.370,00 2.850,00 520,00 3.370,00 90 

66785 ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS G60037348 
Joves per l'Acció Climàtica: 
impulsant una participació 
vinculant 

5792,00 3.760,00 0 3.760,00 3.760,00 80 

67220 FLECA L'ARESTA SCCL F55610190 Residu Zero. Repensem el 
nostre consum de plàstic 5300,00 3.440,00 0 3.440,00 3.440,00 80 

67203 FUNDACIO CATALANA DE 
L'ESPLAI G61096368 Viure sense plàstic 5945,00 3.860,00 2.200,00 1.660,00 3.860,00 77 

67338 ASSOCIACIÓ XARXA 
ECONOMIA SOLIDARIA G63881031 Kit ESS de resposta a 

l'emergència climàtica 6000,00 3.900,00 3.000,00 900,00 3.900,00 77 

67300 Associació Matricària G67448902 A Manresa hi ha riera! 1899,41 1.230,00 0 1.230,00 1.230,00 76 

66763 Sociedad Española de 
Ornitología G28795961 

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

6000,00 3.900,00 3.000,00 900,00 3.900,00 75 

67267 Associació Propietaris 
Montnegre Corredor G60194511 

Integració de l'adaptació al 
canvi climàtic dels boscos 
periurbans en polítiques locals 

8000,00 4.400,00 3.825,00 575,00 4.400,00 74 
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CODI NOM INTERESSAT NIF 
INTERESSAT NOM DEL PROJECTE IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDI
T 

IMPORT 
2020 

IMPORT 
2021 

IMPORT 
TOTAL 

Puntuaci
ó Total 

67252 Centre d'Ecologia i Projectes 
Alternatius (CEPA) G58660515 

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

5990,00 3.290,00 2.850,00 440,00 3.290,00 74 

67197 
Fundació per la Prevenció de 

Residus i el Consum 
Responsable-Rezero 

G64007404 Exposició i taller participatiu sobre 
l'impacte del plàstic a la salut 6000,00 3.300,00 2.900,00 400,00 3.300,00 73 

67317 A.V. Can Palet de Vista Alegre G59656009 1a. Fira Zero Waste de 
Terrassa 5600,00 3.080,00 0 3.080,00 3.080,00 73 

67226 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS G66264953 Joves #jonollenço: fem front a 
l'emergència climàtica 6000,00 3.300,00 0 3.300,00 3.300,00 72 

67268 Societat Catalana 
d'Herpetologia G08950024 

Recuperació de les basses 
temporànies a l'espai natural 
can Dunyó 

6000,00 3.300,00 2.660,00 640,00 3.300,00 70 

67109 
Fundació per a la Recuperació 
i Conservació d’Animals 
Marins CRAM 

G61111852 Desplastifica't pel medi ambient 4980,10 2.740,00 0 2.740,00 2.740,00 70 

66722 

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

G67463448 
Naturalització de la 
desembocadura de la riera de 
Ribes 

3577,52 1.970,00 1.725,00 245,00 1.970,00 70 

67050 Posidonia Green Project G66689480 Un mar de plàstic - actuant per 
ODS 5994,00 3.300,00 0 3.300,00 3.300,00 70 

67199 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
BALMES G58020124 

La migració dels peixos: 
connectem peixos, rius i 
persones 

5995,64 3.300,00 0 3.300,00 3.300,00 70 
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CODI NOM INTERESSAT NIF 
INTERESSAT NOM DEL PROJECTE IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDI
T 

IMPORT 
2020 

IMPORT 
2021 

IMPORT 
TOTAL 

Puntuaci
ó Total 

67126 El Rodal SCCL F67170159 Deixant enrere els residus a 
Sabadell 4428,75 2.435,00 0 2.435,00 2.435,00 70 

67299 Espai Ambiental, SCCL F63645105 
La vida de les joguines. 
Fomentem les joguines sense 
plàstic 

5900,00 3.245,00 0 3.245,00 3.245,00 69 

67227 Associació Drap-Art G61065678 Càpsules ambientals Drap-Art 6000,00 3.300,00 2.925,00 375,00 3.300,00 65 

67104 
FEDERACIÓN 

IBEROAMERICANA DE 
URBANITAS 

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

local 
2000,00 1.100,00 0 1.100,00 1.100,00 65 

TOTAL 117.902,42 70.000,00 27.935,00 42.065,00 70.000,00  
 
Quart. DESESTIMAR les següents sol·licituds: 
 
4.1. Sol·licituds desestimades per duplicitat de sol·licituds: 
 

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

UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

G58020124 
La migració dels peixos: 
connectem peixos, rius i 

persones 

Sol·licitud duplicada 
(Id 67200) 

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

 
4.2. Sol·licitud desestimades per menor valoració i manca de recursos: 
 

§ S’han desestimat 40 sol·licituds per menor valoració i manca de recursos. 
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C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 
(25) 

  

CODI NOM INTERESSAT 
NIF 

INTERESS
AT 

NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4 
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

66714 FUNDACIÓ CEO 
DEL MARESME G58376872 3R Plats i gots 5 15 8 8 3 25 64 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67041 

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

G63389399 Un jardí comestible 15 10 7 7 7 18 64 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67322 REBROTS G66321837 Propostari Climàtic 
Audiovisual 15 10 14 10 10 5 64 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67327 FUNDACIÓ 
PRIVADA SIGEA G64034903 

Recuperem en bicicleta 
l'hàbitat d'amfibis al 
Delta 

10 18 11 7 3 15 64 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

66760 

Associació L'Era, 
Espai de 
Recursos 
Agroecològics 

G61850277 Agricultura ecològica i 
canvi climàtic 15 15 7 7 5 15 64 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67291 
GEPEC-
Ecologistes de 
Catalunya 

G43301498 Glòria, ens quedarem 
sense platges? 15 12 7 8 7 15 64 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67261 

OPCIONS DE 
CONSUM 
RESPONSABLE, 
SCCL 

F61709853 
Opcions per evitar (o 
adaptar-nos) al canvi 
climàtic 

10 15 10 9 7 12 63 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 
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C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 
(25) 

  

CODI NOM INTERESSAT 
NIF 

INTERESS
AT 

NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4 
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

66566 A Granel SCCL F66973348 La Plàstic Band i el Joc 
de la Sostenibilitat 10 15 9 9 7 12 62 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67054 ASSOCIACIÓ 
HÀBITATS G17530346 

Projecte Rius a les 
escoles de primària de 
la província de 
Barcelona 

15 15 10 10 5 5 60 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67139 

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

G67058792 Descobrint el riu Besòs 
i el seu valor ecològic 15 22 8 8 7 0 60 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67151 Associació 
Apiservis G67457622 

APS de sensibilització, 
trampeig i eliminació de 
nius de l'espècie 
invasora vespa velutina 

10 15 15 7 3 10 60 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67142 AFA Els Pinyons 
Alella G65591901 Pinyons for future 5 20 5 10 10 10 60 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67002 

ASSOCIACIÓ 
PER A LA 
PROMOCIÓ DEL 
TRANSPORT 
PÚBLIC 

G60353398 

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

15 15 10 10 5 5 60 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 
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AT 
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TOTAL 
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67259 Associació Animal 
Latitude G65439440 Som Mar 10 20 10 5 5 10 60 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67229 
Centre per la 
Sostenibilitat 
Territorial 

G17909276 

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

12 15 5 5 3 18 58 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67350 Associació 
CooperaSec G67285627 

Per un compromís 
participatiu de 
sostenibilitat de les 
escoles del Poble Sec 

5 15 8 8 10 12 58 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67138 Tarpuna SCCL F65735714 Dunia 10 15 8 5 5 15 58 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67256 FUNDACIÓ 
RIVUS G67367367 

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

5 20 12 10 10 0 57 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

66887 
LES GUILLES, 
JUNTS PELS 
CAMINS 

G63597538 Camina i reutilitza el 
teu got 10 10 12 10 10 5 57 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
C1 
(15) 

C2 (60) 
C3 
(25) 

  

CODI NOM INTERESSAT 
NIF 

INTERESS
AT 

NOM DEL PROJECTE C2.1 
(25) 

C2.2 
(15) 

C2.3 
(10) 

C2.4 
(10) 

TOTAL 
PUNTS VALORACIÓ 

66613 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
COMARCALS 
DEL BAIX 
LLOBREGAT 

G08890659 

6enes jornades de 
paisatges 
contemporanis. 
Transició energètica, 
emergència climàtica i 
economia circular 

10 10 7 7 7 15 56 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67056 ECONIMBUS, 
SCCL F66789819 Punts del residu zero 10 10 5 8 8 15 56 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67137 Associació eco-
union G63799191 

Destinacions + Resi-
lients al Canvi Climàtic: 
com mesurem la 
vulnerabilitat del 
turisme? 

15 10 10 8 7 5 55 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67330 
SERVEI CIVIL 
INTERNACIONAL 
DE CATALUNYA 

G08849549 

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

10 20 0 5 10 10 55 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67022 

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

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

15 15 0 10 5 10 55 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67360 
Associació 
Agroambiental 
Temps de Saó 

G66183708 

Sensibilització per la 
conservació dels 
ecosistemes aquàtics 
continentals 

10 15 7 7 5 10 54 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 
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67348 Fundació Privada 
Gaspar de Portolà G08909608 

Sensibilització sobre la 
prevenció de residus 
plàstics 

7 15 8 8 3 12 53 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67365 Associació Gestió 
Natural G66026865 

Itineraris i tallers de 
descoberta i protecció 
efectiva dels 
ecosistemes aquàtics 

10 10 5 10 5 10 50 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67169 Associació 
Ripollet Natura G60808433 

Foment de la cultura 
del Residu Zero i la 
implantació de 
l'Economia Circular. 
Accions 
complementàries 

10 10 5 5 5 15 50 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

66981 Taula de l'aigua 
de Terrassa G67525832 

2a Trobada de 
Constitució Taula del 
Llobregat 

15 10 5 5 5 10 50 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

66987 Xarxa de Consum 
Solidari G61749297 

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

5 10 5 10 10 10 50 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67283 

Associació 
SomlaClau, 
Ecologia i 
Transició Urbana 

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

10 10 8 10 7 5 50 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 
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67309 L'Arada SCCL F25628579 
Memòria, cultura i 
paisatge al Cadí i 
Moixeró - Alt Berguedà 

14 5 4 10 5 10 48 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

66648 ADF SANT 
SADURNI G61981601 Aprendre en i per la 

natura 5 5 5 10 3 15 43 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67270 Fundació Banc de 
Recursos G62572409 

El malbaratament 
alimentari és un repte 
comú! 

10 10 5 5 7 5 42 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67242 Societat Coral El 
Vallès G58263575 Cantata pel Medi 

Ambient 0 10 0 5 5 20 40 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67316 Farmacèutics 
Mundi G46973715 

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

5 12 7 5 3 5 37 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

66921 

FUNDACIO 
DELARIS 
SANGLAS 
CENTRE DE 
FORMACIO EN 
TECNOLOGIES 

G64504350 Cursa solar 5 10 7 7 3 5 37 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 
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66550 

Lliga per a la 
Defensa del 
Patrimoni Natural, 
DEPANA 

G58459280 D'on venen les 
tortugues? 15 10 5 7 0 0 37 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67250 Associació 
Bioeduca G66084641 

Tallers d'acció climàtica 
als centre educatius de 
primària i secundària 

10 10 5 5 5 0 35 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67250 Associació 
Bioeduca G66084641 

Tallers d'acció climàtica 
als centre educatius de 
primària i secundària 

10 10 5 5 5 0 35 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

67238 Edualter G61884144 

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

5 10 8 0 5 5 33 

Es tracta d'una proposta interessant i 
coincideix amb la finalitat i objecte de la 
subvenció però que ha estat desestimada 
per menor valoració i manca de recursos. 

 
4.3. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits establerts en la convocatòria: 
 

§ S’ha desestimat 1 sol·licitud per incompliment de les condicions específiques de la base 4.1. 
 

CODI NOM INTERESSAT NIF 
INTERESSAT NOM DEL PROJECTE VALORACIÓ 

67340 PATRONAT MUSEU 
DE GRANOLLERS P5809506H Recuperació i naturalització del sistema 

de rec i basses de Can Viure 
Desestimat. L'entitat no és beneficiaria de la subvenció. És una 
corporació local. Segons el punt 4.1 de les bases són beneficiaries 
de la subvenció les associacions, fundacions i altres entitats sense 
ànim de lucre domiciliades a Catalunya 
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Cinquè. NO ADMETRE les següents sol·licituds per presentar-se fora de termini. 
 

Nom de l’entitat NIF Nom de l'actuació Valoració 
Associació pel consum 

responsable i la 
sostenibilitat de Terrassa 

G65532418 Apostem per una 
alimentació sostenible!!! 

Sol·licitud rebutjada (Id 
67366), presentació fora 

de termini. 

Fundació Privada 
President Amat 

Roumens (FUPAR) 
G58049016 

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

mòbils embarcats en 
patinets elèctrics 

Sol·licitud rebutjada (Id 
67781), presentació fora 

de termini. 

 
Sisè. REAJUSTAR l’autorització de la despesa imputada als pressupostos 2020 i 
2021, en el sentit de reduir vint-i-quatre mil cinc-cents seixanta-cinc euros 
(24.565,00 €) dels cinquanta-dos mil cinc-cents euros (52.500,00 €) autoritzats a 
l’aplicació G/90100/17221/48904 del pressupost de despeses de 2020, i incrementar 
vint-i-quatre mil cinc-cents seixanta-cinc euros (24.565,00 €) als disset mil cinc-cents 
euros (17.500,00 €) autoritzats a l’aplicació G/90100/17221/48904 del pressupost de 
despeses de 2021, amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 
existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord 
amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Amb aquests ajustaments, la despesa autoritzada al pressupost 2020 serà de 
27.935,00 euros, i la despesa autoritzada al pressupost 2021 serà de 42.065,00 euros.  
 
Setè. DISPOSAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria per un import de setanta mil euros (70.000,00 €), 
amb el detall que consta a l’acord tercer i condicionat a la comptabilització del 
reajustament previst al punt anterior, segons la distribució següent: 
 

- Vint-i-set mil nou-cents trenta-cinc euros (27.935,00 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/90100/17221/48904 del pressupost de despeses de 2020 de la 
Diputació de Barcelona. 

 
- Quaranta-dos mil seixanta-cinc euros (42.065,00 €) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària G/90100/17221/48904 del pressupost de despeses de 2021 de la 
Diputació de Barcelona, amb la condició suspensiva que per a la despesa de 
l’exercici 2021 existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents 
pressupostos, d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 
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Vuitè. S’ESTABLEIXEN com a termini d’execució i de justificació parcial i final aquells 
aprovats en l’acord núm. 260, de 11 de juny de 2020, els quals es reprodueixen a 
continuació: 
 
Termini d’execució de les activitats subvencionades Fins el 27 d’abril de 2021 
Termini de justificació Fins el 27 de maig de 2021 
Període de justificació voluntari  Fins el 28 d’octubre de 2020 

 
Novè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i a la Seu 
Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Desè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a ens locals 
municipals i EMDS de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques, any 2020, per un import de 800.000 € (Exp. núm. 
2020/0008093).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord número 230 de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020 es va 

aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a Ens locals municipals i Entitats 
Municipals Descentralitzades de la província de Barcelona, per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques. 

 
2. L’import total destinat al foment de les actuacions esmentades ha estat de 

800.000,00 €, 80.000 euros per a l’any 2020 i 720.000 euros per a l’any 2021. 
 
3. El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar el 4 de juny de 2020 i va 

finalitzar el 3 de juliol de 2020. Una vegada exhaurit el termini, es va iniciar la 
instrucció de les sol·licituds i, en finalitzar, aquest centre gestor va emetre informe 
tècnic en data 22 de juliol de 2020, en el qual s’expliquen, entre altres aspectes 
rellevants de la instrucció, els criteris emprats per admetre i valorar els projectes, 
els mecanismes d’adequació dels imports a concedir així com les característiques 
i dades generals del total de sol·licituds presentades i es fa proposta de resolució, 
la motivació de la qual consta a l’expedient. 
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4. La clàusula número 16 de la convocatòria 202020205120011833, estableix que la 
proposta de la concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan 
col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 

 
5. A les 10:00 hores del dia 29 de juliol de 2020, es va constituir l’òrgan responsable 

de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les Subvencions en règim 
de concurrència competitiva a favor d’ens locals municipals i EMDs de la província 
de Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, d’acord amb el 
previst per l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona, aprovada per acord plenari de data 30 de març de 2017, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de maig de 2017, i es va realitzar la 
corresponent acta i formular la proposta de resolució de la convocatòria, que 
consta a l’expedient. 

 
6. Amb posterioritat a la celebració en data 29 de juliol de la reunió prèvia d’aquest 

òrgan col·legiat s’ha constatat que per un error en la fórmula emprada en el càlcul 
del criteri 2, hi ha dos municipis que han rebut una puntuació incorrecta. Aquest fet 
no afecta al llistat ni a l’ordre dels beneficiaris però cal esmenar-la, pel que s’ha 
decidit convocar de nou aquest òrgan. Els municipis de Mataró i Terrassa, al tenir 
una població superior als 100.000 habitants haguessin hagut de rebre 0 punts 
enlloc de 0,78 i 0,45, respectivament, en el criteri 2. 

 
7. A les 9:00 hores del dia 10 de setembre de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat, 

i una vegada vist el nou informe tècnic, es va realitzar la corresponent acta i es va 
formular la proposta de resolució de la convocatòria, que consta a l’expedient. 

 
8. En l’acord d’aprovació de la convocatòria de les presents subvencions, es va 

aprovar l’autorització de la despesa per un import de 80.000,00 euros pel 2020 i 
720.000,00 euros pel 2021 amb càrrec a la partida G/90100/17210/76200. 

 
9. Atès que 15.000,00 euros s’atorguen a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Sant Miquel de Balenyà, cal modificar l’autorització de la despesa, reduint aquest 
import de la partida esmentada en l’apartat anterior, i autoritzar la despesa per un 
import de 1.500,00 euros per a l’any 2020 i 13.500,00 euros per a l’any 2021, 
ambdues amb càrrec a la partida G/90100/17210/76800. 

 
10. Cal disposar la despesa pluriennal per un import de 800.000,00 €, d’acord amb el 

detall següent: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2020 78.500,00 € 90100 17210 76200 
2020 1.500,00 € 90100 17210 76800 
2021 706.500,00 € 90100 17210 76200 
2021 13.500,00 € 90100 17210 76800 
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Amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb 
el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i condicionada pel 
que fa a la quantitat que afecta a la partida G/90100/17210/76800, a la 
regularització comptable esmentada en l’apartat anterior. 
 

Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 

OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que 
va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017. 

 
3. L’OGS estableix al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és la forma 

ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 
22 de la LGS. 

 
4. L’article 23.2 de la LGS regula la convocatòria iniciada d’ofici per l’òrgan 

competent en els procediments de concessió en règim de concurrència 
competitiva. Tanmateix, l’OGS preveu en el Títol V la regulació corresponent al 
procediment de concurrència competitiva. 

 
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 
de l’OGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), es va publicar en data 3 de juny de 2020 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 508011. 

 
6. La clàusula número 16 de l’esmentada convocatòria, estableix que la proposta de 

la concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
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7. Prèviament a la proposta que ha d’elaborar l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor ha 
elaborat un informe, en data 22 de juliol de 2020, valorant les sol·licituds 
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 

 
8. L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta formalitzada en la corresponent Acta 

de data 29 de juliol de 2020. 
 
9. L’òrgan instructor ha elaborat un nou informe, en data 1 de setembre de 2020, per 

tal d’esmenar la puntuació del criteri 2 pel que fa als Ajuntaments de Mataró i 
Terrassa, sense que aquesta afectés al llistat ni a l’ordre dels beneficiaris. 

 
10. L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta formalitzada en la corresponent Acta 

de data 10 de setembre de 2020. 
 
11. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar 
la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
12. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.3 b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, dictada en execució del Decret número 14600 de data 16 de desembre de 
2019, i publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019.  

 
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a Ens locals municipals i Entitats Municipals Descentralitzades de la 
província de Barcelona, destinades a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, 
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents 
beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen d’acord amb la puntuació obtinguda: 
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ID Ens local 
Adherit 
Pacte 

Alcaldes 

punts 
Adherit 
Pacte 

alcaldes 
post 
2015 

punts 
Mida 

municipi 
(2019) 

Total 
punts 

Import 
Atorgat € 

38 Ajuntament de Montclar 1 50 100,00 150,00 13.816,26 
24 Ajuntament de Gallifa 1 50 100,00 150,00 10.500,00 
68 Ajuntament de Sora 1 50 100,00 150,00 4.480,00 
1 Ajuntament d'Alpens 1 50 100,00 150,00 2.240,00 
26 Ajuntament de Lluçà 1 50 100,00 150,00 15.000,00 
27 Ajuntament de Malla 1 50 100,00 150,00 15.000,00 
43 Ajuntament d'Orís 1 50 100,00 150,00 15.000,00 
70 Ajuntament de Tavèrnoles 1 50 100,00 150,00 9.194,02 

15 Ajuntament de Castellfollit del 
Boix 1 50 100,00 150,00 9.922,50 

39 Ajuntament de Muntanyola 1 50 100,00 150,00 11.051,78 

50 Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau 1 50 100,00 150,00 9.922,50 

5 Ajuntament de les Cabanyes 1 50 100,00 150,00 15.000,00 
64 Ajuntament de Santa Maria d'Oló 1 50 97,56 147,56 15.000,00 
17 Ajuntament de Cercs 1 50 87,34 137,34 12.550,00 

56 Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 1 50 85,69 135,69 15.000,00 

42 Ajuntament d'Olost 1 50 83,47 133,47 15.000,00 
22 Ajuntament de Font-rubí 1 50 75,36 125,36 12.285,18 
6 Ajuntament de Cabrera d'Anoia 1 50 70,92 120,92 15.000,00 
77 Ajuntament de Torrelavit 1 50 70,47 120,47 14.700,00 

57 Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles 1 0 100,00 100,00 5.862,50 

81 Ajuntament de Vilada 1 0 100,00 100,00 11.151,88 

59 Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora 1 50 46,15 96,15 11.900,00 

21 Ajuntament de l'Esquirol 1 50 45,85 95,85 15.000,00 
3 Ajuntament d'Avinyó 1 50 43,96 93,96 15.000,00 

58 Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló 1 50 41,34 91,34 15.000,00 

10 Ajuntament de Calldetenes 1 50 40,18 90,18 14.114,19 

46 Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 1 50 38,93 88,93 15.000,00 

25 Ajuntament de Gurb 1 50 37,30 87,30 15.000,00 

55 Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta 1 50 32,11 82,11 13.990,08 

66 Ajuntament de Seva 1 50 28,42 78,42 14.755,71 

67 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant Miquel 
de Balenyà 

1 50 28,42 78,42 15.000,00 

4 Ajuntament de Balenyà 1 50 26,17 76,17 10.587,50 
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ID Ens local 
Adherit 
Pacte 

Alcaldes 

punts 
Adherit 
Pacte 

alcaldes 
post 
2015 

punts 
Mida 

municipi 
(2019) 

Total 
punts 

Import 
Atorgat € 

36 Ajuntament de Moià 1 50 15,96 65,96 15.000,00 
49 Ajuntament de Roda de Ter 1 50 15,87 65,87 15.000,00 
69 Ajuntament de Taradell 1 50 15,41 65,41 15.000,00 
79 Ajuntament de Vacarisses 1 50 14,95 64,95 12.691,62 
16 Ajuntament de Centelles 1 50 13,51 63,51 15.000,00 
82 Ajuntament de Viladecavalls 1 50 13,31 63,31 15.000,00 
12 Ajuntament de Casserres 1 0 62,19 62,19 15.000,00 
74 Ajuntament de Tona 1 50 12,13 62,13 15.000,00 
73 Ajuntament de Tiana 1 50 11,31 61,31 15.000,00 

54 Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 1 50 9,14 59,14 14.875,00 

76 Ajuntament de Torelló 1 50 6,97 56,97 15.000,00 
28 Ajuntament de Manlleu 1 50 4,86 54,86 15.000,00 
34 Ajuntament del Masnou 1 50 4,25 54,25 15.000,00 

65 Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 1 50 3,88 53,88 15.000,00 

83 Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 1 50 2,52 52,52 15.000,00 

80 Ajuntament de Vic 1 50 2,16 52,16 15.000,00 
37 Ajuntament de Mollet del Vallès 1 50 1,95 51,95 15.000,00 

84 Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 1 50 1,49 51,49 5.110,00 

51 Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 1 50 1,20 51,20 15.000,00 

35 Ajuntament de Mataró 1 50 0 50,00 15.000,00 
72 Ajuntament de Terrassa 1 50 0 50,00 15.000,00 
11 Ajuntament de Callús 1 0 46,73 46,73 15.000,00 

61 Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga 1 0 44,48 44,48 12.239,96 

78 Ajuntament de Torrelles de Foix 1 0 42,59 42,59 14.466,12 

52 Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 1 0 29,54 29,54 15.000,00 

48 Ajuntament de Puig-reig 1 0 23,93 23,93 13.816,26 
7 Ajuntament de Cabrera de Mar 1 0 21,37 21,37 15.000,00 
20 Ajuntament de Dosrius 1 0 18,24 18,24 8.776,94 
 TOTALS     800.000 € 

 
D’acord amb el previst a la base 15, la sol·licitud de l’Ajuntament de Dosrius (ID 20), 
com a primera sol·licitud que no pot rebre l’import màxim sol·licitat, se li atorga la 
quantia restant de vuit mil set-cents setanta-sis euros amb noranta-quatre cèntims 
(8.776,94 €) fins esgotar la consignació pressupostària. 
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Segon. DESESTIMAR les següents sol·licituds: 
 

2.1. Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos: 
 

ID Ens local Puntuació 
2 Ajuntament d'Artés 17,55 
40 Ajuntament de Navàs 16,61 
71 Ajuntament de Teià 15,63 
63 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 13,14 
60 Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 10,50 
62 Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 10,02 
19 Ajuntament de Corbera de Llobregat 6,75 
75 Ajuntament de Tordera 5,81 
8 Ajuntament de Caldes de Montbui 5,70 
9 Ajuntament de Calella 5,24 
44 Ajuntament de Parets del Vallès 5,24 
13 Ajuntament de Castellar del Vallès 4,13 
32 Ajuntament de Martorell 3,55 

 
2.2. Sol·licituds desestimades per incompliment del requisit mínim inclòs en 

el punt 2 de la convocatòria i bases específiques: 
 

ID Ajuntament 
14 Castellet i la Gornal 

 18 Collsuspina 
23 Franqueses del Vallès 
41 La Nou de Berguedà 
45 Pla del Penedès 
47 Puigdàlber 
53 Sant Iscle de Vallalta 

 
2.3. Sol·licituds desestimades per duplicitat de sol·licituds: 

S’han exclòs les sol·licituds de Martorell (ID 29, 30, 31 i 33) d’acord amb el 
punt 4.3 de les bases específiques, on s’especifica que només es pot 
presentar una sola sol·licitud per ens (s’ha mantingut en curs la sol·licitud ID 
32) 

 
Tercer. MODIFICAR l’autorització de la despesa aprovada per acord número 230 de la 
Junta de Govern de data 28 de maig de 2020, reduint quinze mil euros (15.000,00 €) 
de la partida G/90100/17210/76200, dels quals mil cinc-cents (1.500,00 €) 
correspondrien a despesa del 2020 i tretze mil cinc-cents euros (13.500,00 €) a 
despesa del 2021. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa per un import de quinze mil euros (15.000,00 €), dels 
quals: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

• Mil cinc-cents euros (1.500,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/90100/17210/76800 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2020, i  

 
• Tretze mil cinc-cents euros (13.500,00 €), a càrrec de l’aplicació 

pressupostària G/90100/17210/76800 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2021, amb la condició suspensiva que per a 
la despesa de l’exercici 2021 existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix l’article 174 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria per un import de vuit-cents mil 
euros (800.000,00 €) segons la distribució següent: 
 

- Setanta-vuit mil cinc-cents euros (78.500,00 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/90100/17210/76200 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2020, segons la distribució següent: 

 

ID Ens local Import 
2020 

38 Ajuntament de Montclar 1.381,63 
24 Ajuntament de Gallifa 1.050,00 
68 Ajuntament de Sora 448,00 
1 Ajuntament d'Alpens 224,00 
26 Ajuntament de Lluçà 1.500,00 
27 Ajuntament de Malla 1.500,00 
43 Ajuntament d'Orís 1.500,00 
70 Ajuntament de Tavèrnoles 919,40 
15 Ajuntament de Castellfollit del Boix 992,25 
39 Ajuntament de Muntanyola 1.105,18 
50 Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 992,25 
5 Ajuntament de les Cabanyes 1.500,00 
64 Ajuntament de Santa Maria d'Oló 1.500,00 
17 Ajuntament de Cercs 1.255,00 
56 Ajuntament de Sant Martí de Centelles 1.500,00 
42 Ajuntament d'Olost 1.500,00 
22 Ajuntament de Font-rubí 1.228,52 
6 Ajuntament de Cabrera d'Anoia 1.500,00 
77 Ajuntament de Torrelavit 1.470,00 
57 Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 586,25 
81 Ajuntament de Vilada 1.115,19 
59 Ajuntament de Sant Quirze de Besora 1.190,00 
21 Ajuntament de l'Esquirol 1.500,00 
3 Ajuntament d'Avinyó 1.500,00 
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ID Ens local Import 
2020 

58 Ajuntament de Sant Pere de Torelló 1.500,00 
10 Ajuntament de Calldetenes 1.411,42 
46 Ajuntament de Prats de Lluçanès 1.500,00 
25 Ajuntament de Gurb 1.500,00 
55 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 1.399,01 
66 Ajuntament de Seva 1.475,57 
4 Ajuntament de Balenyà 1.058,75 
36 Ajuntament de Moià 1.500,00 
49 Ajuntament de Roda de Ter 1.500,00 
69 Ajuntament de Taradell 1.500,00 
79 Ajuntament de Vacarisses 1.269,16 
16 Ajuntament de Centelles 1.500,00 
82 Ajuntament de Viladecavalls 1.500,00 
12 Ajuntament de Casserres 1.500,00 
74 Ajuntament de Tona 1.500,00 
73 Ajuntament de Tiana 1.500,00 
54 Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 1.487,50 
76 Ajuntament de Torelló 1.500,00 
28 Ajuntament de Manlleu 1.500,00 
34 Ajuntament del Masnou 1.500,00 
65 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.500,00 
83 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 1.500,00 
80 Ajuntament de Vic 1.500,00 
37 Ajuntament de Mollet del Vallès 1.500,00 
84 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 511,00 
51 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 1.500,00 
35 Ajuntament de Mataró 1.500,00 
72 Ajuntament de Terrassa 1.500,00 
11 Ajuntament de Callús 1.500,00 
61 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 1.224,00 
78 Ajuntament de Torrelles de Foix 1.446,61 
52 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 1.500,00 
48 Ajuntament de Puig-reig 1.381,63 
7 Ajuntament de Cabrera de Mar 1.500,00 
20 Ajuntament de Dosrius 877,68 
 TOTAL 78.500 

 
- Mil cinc-cents euros (1.500,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 

G/90100/17210/76800 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2020, segons la distribució següent: 

 

ID Ens local Import 
2020 

67 Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 1.500,00 
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condicionada pel que fa a la quantitat que afecta a la partida 
G/90100/17210/76800, a la regularització comptable esmentada en l’acord 
anterior. 

 
- Set-cents sis mil cinc-cents euros (706.500,00 €), a càrrec de l’aplicació 

pressupostària G/90100/17210/76200 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2021, segons la distribució següent: 

 

ID Ens local Import 
2021 

38 Ajuntament de Montclar 12.434,63 
24 Ajuntament de Gallifa 9.450,00 
68 Ajuntament de Sora 4.032,00 
1 Ajuntament d'Alpens 2.016,00 
26 Ajuntament de Lluçà 13.500,00 
27 Ajuntament de Malla 13.500,00 
43 Ajuntament d'Orís 13.500,00 
70 Ajuntament de Tavèrnoles 8.274,62 
15 Ajuntament de Castellfollit del Boix 8.930,25 
39 Ajuntament de Muntanyola 9.946,60 
50 Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 8.930,25 
5 Ajuntament de les Cabanyes 13.500,00 
64 Ajuntament de Santa Maria d'Oló 13.500,00 
17 Ajuntament de Cercs 11.295,00 
56 Ajuntament de Sant Martí de Centelles 13.500,00 
42 Ajuntament d'Olost 13.500,00 
22 Ajuntament de Font-rubí 11.056,66 
6 Ajuntament de Cabrera d'Anoia 13.500,00 
77 Ajuntament de Torrelavit 13.230,00 
57 Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 5.276,25 
81 Ajuntament de Vilada 10.036,69 
59 Ajuntament de Sant Quirze de Besora 10.710,00 
21 Ajuntament de l'Esquirol 13.500,00 
3 Ajuntament d'Avinyó 13.500,00 
58 Ajuntament de Sant Pere de Torelló 13.500,00 
10 Ajuntament de Calldetenes 12.702,77 
46 Ajuntament de Prats de Lluçanès 13.500,00 
25 Ajuntament de Gurb 13.500,00 
55 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 12.591,07 
66 Ajuntament de Seva 13.280,14 
4 Ajuntament de Balenyà 9.528,75 
36 Ajuntament de Moià 13.500,00 
49 Ajuntament de Roda de Ter 13.500,00 
69 Ajuntament de Taradell 13.500,00 
79 Ajuntament de Vacarisses 11.422,46 
16 Ajuntament de Centelles 13.500,00 
82 Ajuntament de Viladecavalls 13.500,00 
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ID Ens local Import 
2021 

12 Ajuntament de Casserres 13.500,00 
74 Ajuntament de Tona 13.500,00 
73 Ajuntament de Tiana 13.500,00 
54 Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 13.387,50 
76 Ajuntament de Torelló 13.500,00 
28 Ajuntament de Manlleu 13.500,00 
34 Ajuntament del Masnou 13.500,00 
65 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 13.500,00 
83 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 13.500,00 
80 Ajuntament de Vic 13.500,00 
37 Ajuntament de Mollet del Vallès 13.500,00 
84 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 4.599,00 
51 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 13.500,00 
35 Ajuntament de Mataró 13.500,00 
72 Ajuntament de Terrassa 13.500,00 
11 Ajuntament de Callús 13.500,00 
61 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 11.015,96 
78 Ajuntament de Torrelles de Foix 13.019,51 
52 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 13.500,00 
48 Ajuntament de Puig-reig 12.434,63 
7 Ajuntament de Cabrera de Mar 13.500,00 
20 Ajuntament de Dosrius 7.899,26 
TOTAL 706.500 

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord 
amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
- Tretze mil cinc-cents euros (13.500,00 €), a càrrec de l’aplicació 

pressupostària G/90100/17210/76800 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2021, segons la distribució següent: 

 

ID Ens local Import 
2021 

67 Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 13.500,00 

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord 
amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
condicionada pel que fa a la quantitat que afecta a la partida 
G/90100/17210/76800, a la regularització comptable esmentada en l’acord 
anterior. 
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Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’acceptació de la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
modificació del projecte singular per a l’any 2020 i acceptar com a únic projecte 
la “Campanya de comunicació i promoció del territori enfocada al mercat de 
proximitat (Exp. núm. 2019/20053).- 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: 
 
“ 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acords núm. 

169/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. L’acord quart, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020. 

L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En aquest mateix 
acord es va fixar que el projecte singular que rebria suport específic seria: “Creació 
producte turístic MICE”, amb un import de 15.000,00 €. 

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha sol·licitat un canvi de destí del projecte 

singular, concretament el de “Creació producte turístic MICE” per destinar-lo a 
“Campanya de comunicació i promoció del territori enfocada al mercat de 
proximitat”. 

 
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant, 

procedeix a acceptar com a únic projecte singular “Campanya de comunicació i 
promoció del territori enfocada al mercat de proximitat” que rebrà un suport 
específic de 15.000,00 €. Per aquest motiu, cal ajustar comptablement la despesa 
autoritzada i disposada com a conseqüència de la modificació del projecte singular.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Oriental on es 
demana modificar el projecte singular que rebrà suport i que està inclòs a l'aportació 
corresponent a l'any 2020, aprovada per Acord de Junta de Govern 30 d’abril de 2020 
(Registre acords núm. 169/20), en el sentit que l'aportació prevista pel projecte 
singular “Creació producte turístic MICE” es destini al projecte “Campanya de 
comunicació i promoció del territori enfocada al mercat de proximitat”.   
 
Segon. ACCEPTAR com a únic projecte singular per a l’any 2020 “Campanya de 
comunicació i promoció del territori enfocada al mercat de proximitat”, que s’adjunta 
com annex al present dictamen, rebrà un suport específic de 15.000,00 €, inclòs a 
l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de vigència fins el 31 de desembre 
de 2023.  
 
Tercer. AJUSTAR comptablement l’import de quinze mil euros (15.000,00 €), en el 
sentit de reduir l’autorització i disposició de la despesa, a l’aplicació pressupostaria 
G/30201/43201/46500 del vigent pressupost de la corporació, mitjançant el 
corresponent ajustament de valor (2003900667). 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quinze mil euros (15.000 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 
2020, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  
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ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’avançament del 50 per cent de la subvenció concedida, per acord de la 
Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020, a l’Associació Fotogràfica 
Espaifoto per a la realització del Festival Internacional de Fotografia Analògica 
Revela’t 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 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 14 de 
maig de 2020 (registre d’acords 205/20), es 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). 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol 
de 2020 (registre d’acords 386/2020), es va 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.  
 
A l’acord 386/2020 de 30 de juliol de 2020 es va concedir una subvenció a: 
 

NIF Entitat Festivals Total 
punts Pressupost Import 

concedit 

G65533556 Associació 
Fotogràfica Espaifoto 

Festival Internacional de 
Fotografia Analògica 
Revela't 2020 

34 150.000 € 17.640 € 

 
A l’article 15 de la convocatòria de subvencions aprovada el 14 de maig de 2020 
relatiu a l’acceptació de la subvenció s’establia: 
 

“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. En aquells 
casos que es sol·liciti un avançament, a banda de seguir allò establert en l’article 20, haurà 
d’haver-hi una acceptació expressa de la subvenció en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de la recepció de la notificació.” 
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Tanmateix a l’article 20 de la convocatòria relatiu a la forma de pagament 
s’especificava el següent: 
 

“El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i ates el context econòmic del sector cultural causat per la crisi sanitària 
de la COVID-19, en cas de sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà avançar un 
pagament per bestreta del 50 % de la subvenció concedida. El 50 % restant es pagarà al 
justificar el 100 % de l’activitat. 
 
Aquesta motivació consistirà en la presentació d’un informe justificatiu de la necessitat de 
bestreta i l’existència de manca de liquiditat de tresoreria a presentar en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació al igual que l’acceptació expressa 
establerta a la base 15 d’aquesta convocatòria. La manca de justificació en la sol·licitud de 
la bestreta suposarà de manera automàtica que aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió 
no serà objecte de requeriment d’esmena en els termes de la Base 8. 
 
En el cas que no es sol·liciti el pagament anticipat o bestreta, 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.” 
 

Atès que la notificació de l’acord de Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 es va 
practicar el dia 11 d’agost a l’Associació Fotogràfica Espaifoto tal i com consta a 
l’expedient electrònic numero 2020/8086. 
 
Atès que l’Associació Fotogràfica Espaifoto va presentar en data 29 d’agost de 2020 
l’acceptació de la subvenció concedida, tal i com regula l’article 15 de la convocatòria 
aprovada per acord de Junta de Govern. 
 
Atès que l’Associació Fotogràfica Espaifoto va presentar, en la mateixa data, un 
informe justificatiu de la necessitat d’un avançament tal i com regula l’article 20 de la 
convocatòria aprovada per acord de Junta de Govern. 
 
Atès que el centre gestor considera conforme l’informe justificatiu de la necessitat de 
l’avançament presentat per l’entitat, tal i com es recull a l’informe de l’Oficina de Difusió 
Artística de data 22 de setembre de 2020 i que consta a l’expedient. 
 
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 
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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. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 
2020 (registre d’acords 386/2020), va 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. 
 
Vista la clàusula 15 de la convocatòria de subvencions número 202020205120011823 
relativa a l’acceptació de la subvenció concedida. 
 
Vista l’article 20 de la convocatòria de subvencions número 202020205120011823 
relativa a la forma de pagament de la subvenció concedida. 
 
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. AVANÇAR el 50 % de l’import de la subvenció concedida per acord de la 
Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 (registre d’acords 386/2020) a: 
 

NIF ENTITAT IMPORT CONCEDIT  IMPORT BESTRETA 
G65533556 Associació Fotogràfica Espaifoto 17.640 € 8.820 € 
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Atès que ha presentat l’acceptació de la subvenció concedida i l’informe justificatiu de 
la necessitat de la bestreta, tal i com estableix l’article 15 i 20 de la convocatòria 
202020205120011823 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. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’Associació Fotogràfica Espaifoto.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor García Albiol (PP). 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, per 
la manca de continuïtat en les accions de col·laboració i la manca d’adaptació 
dels seus continguts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, l’extinció del conveni marc formalitzat en data 2 de febrer de 2009 entre la 
Diputació de Barcelona i el Cabildo de Gran Canaria, per a la col·laboració en el 
desenvolupament i millora de les seves polítiques culturals (Exp. núm. 
2020/10441).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
En data 2 de febrer de 2009 la Diputació de Barcelona va signar un conveni marc amb 
el Cabildo de Gran Canaria pel qual es va acordar establir un marc estable de 
cooperació entre ambdues institucions per al desenvolupament i la millora de les seves 
polítiques de cooperació cultural (Reg. convenis (135/09). 
 
En sessió ordinària de data 12 de febrer de 2009 la Junta de Govern de la Diputació va 
ratificar en tots els seus termes l’esmentat conveni marc (AJG 83/09). 
 
Mitjançant notificació de data 3 d’abril de 2020, el Cabildo de Gran Canaria ha donat 
trasllat de l’acord aprovat pel Consell de Govern Insular en la sessió celebrada el 16 
de març de 2020 pel qual s’acorda extingir, entre d’altres convenis, el conveni marc 
celebrat amb la Diputació de Barcelona per col·laborar en el desenvolupament i millora 
de les seves polítiques culturals signat el 2 de febrer del 2009. 
 
El motiu de l’extinció és la manca de continuïtat en les accions de col·laboració i la 
manca d’adaptació dels seus continguts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
Atès que no existeixen aportacions econòmiques ni compromisos pendents derivats 
del conveni. 
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Atès que per part de la Diputació de Barcelona es reconeixen els motius adduïts pel 
Cabildo de Gran Canaria i es coincideix en la necessitat d’extingir el conveni. En 
aquest sentit, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural s’ha elaborat un informe justificatiu 
dels motius de l’extinció d’aquest conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que estableix l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació als 
convenis de col·laboració i la seva extinció. 
 
Vist el que estableix la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, en relació amb l’adaptació dels convenis vigents a la 
seva entrada en vigor subscrits per qualsevol Administració Pública. 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 1) de la 
Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de 
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 marcs o protocols generals, 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 l’extinció del conveni marc formalitzat en data 2 de febrer de 2009 
amb el Cabildo de Gran Canaria per a la col·laboració en el desenvolupament i millora 
de les seves polítiques culturals, de conformitat amb els motius que es palesen a 
l’informe elaborat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords al Cabildo de Gran Canaria per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions 
en el marc del programa BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a 
objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de 
l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la 
ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona, per un 
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import de 91.238,75 € (Exp. núm. 2020/0003251).- 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: 
 
“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 27 de febrer de 
2020, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en el marc del 
programa BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i 
la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en 
una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona per als exercicis 2020 i 2021 (convocatòria núm. 
202020205120011723). 
 
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 3 de març de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 498041. 
 
Vist que d’acord amb allò establert a les bases reguladores de la convocatòria, el 
període de presentació de sol·licituds havia de començar el 20 de març de 2020 i 
finalitzar el 27 d’abril de 2020. No obstant, durant aquest període es va acordar la 
suspensió dels terminis administratius en aplicació de la disposició addicional tercera 
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma pel 
govern espanyol per fer front als efectes de la COVID-19, el que va fer que la 
finalització del termini s’allargués en la mateixa mesura que va estar suspès. Així, una 
vegada aixecada la suspensió de terminis, es va reprendre el còmput i la data màxima 
de presentació de sol·licituds fou finalment el 9 de juliol de 2020.  
 
Vist que la proposta de concessió de les subvencions continguda a l’informe de 
valoració de les sol·licituds presentades, emès per la Gerència de Serveis de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Biblioteques i la motivació del qual consta a l’expedient, s’ha dut a terme d’acord amb 
el sistema de concessió previst a les bases reguladores de la convocatòria (bases 9 i 
11), valorant-se les sol·licituds d’acord amb els criteris de puntuació establerts i 
proposant la concessió de la totalitat de l’import sol·licitat, amb un límit del 50 % del 
cost total del projecte corresponent i un màxim de 10.000 euros, a les sol·licituds que 
han assolit una puntuació mínima de 35 punts en la suma dels criteris 2 i 3 i una 
puntuació total mínima de 50 punts en la suma dels 5 criteris, amb el límit del crèdit 
disponible, en el seu cas. En la present convocatòria, el crèdit previst en l’exercici 2020 
ha estat suficient per atendre tots els projectes que han d’executar-se aquest exercici. 
En canvi, en l’exercici 2021 el crèdit previst no ha estat suficient i algunes de les 
sol·licituds admeses pel compliment dels requisits i assoliment de les puntuacions 
mínimes han hagut de desestimar-se per no existir crèdit suficient per cobrir l’import 
sol·licitat. El crèdit disponible ha permès concedir subvencions per l’import sol·licitat a 
les dotze entitats que han obtingut millor puntuació (que sumen al 2021 62.388,53 
euros); en tant que la següent entitat per ordre de puntuació havia sol·licitat una 
subvenció de 10.000 euros i el crèdit disponible era de només 2.611,47 euros, 
resultant insuficient per dur a terme el projecte proposat, la sol·licitud ha estat 
desestimada per insuficiència de crèdit. L’import disponible l’exercici 2021 no ha pogut 
augmentar-se per manca de crèdit pressupostari amb que poder atendre les 
sol·licituds.  
 
Es procedeix a reajustar l’autorització de la despesa consignada als pressupostos 
2020 i 2021 per la quantitat corresponent a la diferència entre l’import autoritzat 
inicialment i el què finalment es concedeix, d’acord amb les sol·licituds rebudes i 
estimades. 
 
Vista la clàusula 12 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. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat, reunit en data 22 de setembre de 
2020, i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta. 
 
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. 
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La Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar aquesta resolució, per delegació 
de la Presidència, d’acord amb 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 mitjançant Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB en 
data 19 de desembre del mateix any. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva dins la convocatòria de subvencions, en el marc del 
programa Bibliolab, per finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i 
la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en 
una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona que es duguin a terme durant el període comprès entre els 
dies 1 de juliol de 2020 i 31 de juliol de 2021, d’acord amb la proposta de l’òrgan 
col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi 
relacionen: 
 

ENTITAT Import concedit 
2020 2021 TOTAL 

Associació PICC, Producció per a la Innovació 
Cultural Comunitària 4.125,00 € 5.875,00 € 10.000,00 € 

Colectic,SCCL 2.930,50 € 7.069,50 € 10.000,00 € 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 5.156,04 € 4.843,96 € 10.000,00 € 

Universitat Autònoma de Barcelona 2.428,13 € 7.571,88 € 10.000,00 € 

El globus vermell, associació cultural 2.290,00 € 7.360,00 € 9.650,00 € 

Associació Cultural Tramoia 2.174,25 € 5.073,25 € 7.247,50 € 

Arsgames Asociación Cultural 1.300,00 € 8.700,00 € 10.000 € 

Associació Cosicosa 588,00 € 927,00 € 1.515,00 € 

Fundació Ciutat de Viladecans 2.823,72 € 6.176,28 € 9.000,00 € 

Associació Granollers Pedala 833,33 € 2.166,66 € 3.000,00 € 

Cuchara Associació d'emancipació alimentària 3.400,00 € 4.600,00 € 8.000,00 € 
Associació Cervemakers 0,00 € 2.025,00 € 2.025,00 € 
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ENTITAT Import concedit 
2020 2021 TOTAL 

Inquiet Associació 801,25 € 0,00 € 801,25 € 

 28.850,22 € 62.388,53 € 91.238,75 € 
 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 
Per incompliment dels requisits essencials establerts a les bases reguladores de la 
convocatòria, en no desenvolupar-se el projecte en una biblioteca integrada dins el 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
 

NIF Entitat 
G08890956 Centro Galego Barcelona 
 
Per no presentar les esmenes requerides en el termini establert a la base setena de la 
convocatòria: 
 

NIF Entitat 
G66334970 eXplorium Associació 

 
Per no presentar les esmenes requerides i manifestar la voluntat de renúncia a la 
sol·licitud: 
 

NIF Entitat 
G58958323 SOS Racisme Catalunya 
 
Tercer.- DESESTIMAR per menor valoració d’acord amb allò establert a la base 9 
reguladora de la convocatòria, no assolint la puntuació mínima de 35 punts en la suma 
dels criteris 2 i 3 de valoració, les següents sol·licituds: 
 

NIF Entitat 
G62819537 ICFO-Institut de Ciències Fotòniques 

 
Quart.- DESESTIMAR per insuficiència de recursos les següents sol·licituds: 
 

NIF Entitat 
G67096461 Fundación Épica La Fura dels Baus 

G64243132 Associació artística Triskel 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

NIF Entitat 
F64229230 LaFundició, SCCL 

F08954059 DRECERA SCCL 
 
Cinquè.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics, segons 
estableix la convocatòria i les bases específiques i atenent a la disponibilitat 
pressupostària. 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 9 de la convocatòria i les bases 
específiques. La puntuació màxima assolible per l’aplicació dels criteris de valoració és 
de 100 punts, si bé l’aplicació de l’increment percentual de les puntuacions mitjançant 
els criteris addicionals pot comportar que la puntuació total assoleixi un màxim de 140 
punts. 
 
Les sol·licituds admeses han obtingut una puntuació mínima de 35 punts en la suma 
dels criteris 2 i 3, i una puntuació total igual o superior a 50 punts, d’acord amb el 
contingut de la base 9 de la convocatòria i les bases específiques (en ambdós casos 
sense considerar les valoracions addicionals esmentades). 
 
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 11, la 
subvenció concedida serà com a màxim del 50 % del cost del projecte/activitats 
subvencionades. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament s’han tingut en compte els 
següents criteris objectius: 
 

Criteri 1: Capacitat i experiència. És valorarà fins a un màxim de 10 punts.  
 
1. Experiència de l’entitat sol·licitant i de l’equip destinat a la coordinació i execució de les 

activitats, en projectes d’objecte similar al de la convocatòria. Es valorarà fins a un màxim 
de 5 punts. 

2. Objectius de l’entitat sol·licitant i/o equip subcontractat i alineament d’aquests amb el 
projecte associat. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

 
Criteri 2: Adequació del projecte i metodologia emprada. És valorarà fins a un màxim de 35 
punts.  
 
1. Metodologia d’innovació i/o recerca oberta a la ciutadania orientada a la resolució d’un 

repte, via l’experimentació en entorns col·laboratius: definició del repte i fases de la 
implementació de la metodologia. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts. 

2. Incentivar aliances, teixir ecosistema i implicar als diferents agents locals. Es valorarà 
fins a un màxim de 5 punts. 

3. Impacte del projecte. Capacitat de transformació social. Capacitat de creació de valor 
públic, tant des d’un punt de vista de l’individu, de la comunitat i de la localitat/territori on 
s’executarà el projecte. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
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4. Foment de la lectura i l’escriptura. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
5. Capacitació dels professionals de les biblioteques. Incorporació d’accions formatives, 

eines i recursos que fomentin la sostenibilitat del projecte. Es valorarà fins a un màxim de 
5 punts. 

6. Tractament de la resta d’objectius i finalitats definits a la base 2.3 d’aquesta 
convocatòria. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

 
Criteri 3: Pertinença al territori. És valorarà fins a un màxim de 20 punts.  
 
1. Arrelament de l’entitat al municipi/s on es desenvolupi el projecte. Es valorarà fins a un 

màxim de 5 punts. 
2. Anàlisi i adequació dels objectius del projecte a les característiques específiques del 

context en el qual es realitza i la població a la qual es dirigeix el projecte. Es valorarà fins 
a un màxim de 10 punts. 

3. Grau de coordinació i complementarietat amb polítiques i accions locals d’altres àrees 
més enllà de biblioteques, com educació, participació, innovació, altres subàrees de 
cultura, etc. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

 
Criteri 4: Seguiment del projecte. És valorarà fins a un màxim de 20 punts. 
 
1. Claredat, coherència i factibilitat dels objectius, resultats i activitats del projecte. Es 

valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
2. Concreció i adequació dels mecanismes de seguiment. Definició del pla de treball 

calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats plantejades. Es valorarà fins a un 
màxim de 5 punts. 

3. Formulació i concreció de l’avaluació i dels indicadors de seguiment de l’activitat. Es 
valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

4. Incorporació d’indicadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere (recull de dades 
desagregades, comunicació no sexista, impacte de gènere...). Es valorarà fins a un 
màxim de 5 punts. 

 
Criteri 5: Viabilitat econòmica del projecte i sostenibilitat dels resultats. És valorarà fins a un 
màxim de 15 punts. 
 
1. Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses previstes, les activitats 

proposades i els resultats esperats. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
2. Concreció i claredat en l’estratègia comunicativa i activitats de difusió. Es valorarà fins a 

un màxim de 5 punts. 
3. Grau de sostenibilitat de la possible continuació del projecte i escalabilitat dels resultats 

obtinguts un cop aquest finalitzi. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
 

Criteris addicionals 
 
Amb l’objectiu de fomentar l’arrelament i la distribució territorial dins la demarcació, els 
sol·licitants podran oferir la realització de l’activitat en més d’un equipament: 
 
- En el cas de biblioteques: per cada biblioteca a més de la primera en la qual s’ofereixi la 

realització del projecte, la puntuació derivada de l’aplicació dels criteris anteriors 
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s’incrementarà en un 5 % addicional si es tracta d’una ubicada en el mateix municipi i un 
10 % addicional si es tracta d’una ubicada en un municipi diferent. 

- En el cas dels bibliobusos, per cada parada addicional on es desenvolupi el projecte la 
puntuació derivada de l’aplicació dels criteris anteriors s’incrementarà en un 5 % 
addicional. En el supòsit que siguin municipis on prestin servei bibliobusos diferents, 
l’increment serà del 10 %. 

  
Per fomentar l’equilibri territorial i afavorir l’accés igualitari dels municipis de baixa densitat 
demogràfica al programa BiblioLab, s’atorgarà puntuació addicional en els següents casos: 
 
- L'execució del projecte en un o més municipis amb menys de 30.000 habitants 

comportarà el següent increment addicional respecte la puntuació obtinguda en els 
criteris 1 a 5: 5 % si el municipi en qüestió té més de 10.000 habitants.10 % si el municipi 
té 10.000 habitants o menys. Per aplicar aquest criteri es considerarà la població del 
municipi més petit. 

- En el cas que les accions del projecte s’executin en les comarques: Anoia, Alt Penedès, 
Bages, Berguedà o Osona, s’atorgarà un increment d’un 20 % addicional respecte la 
puntuació obtinguda en els criteris 1 a 5. En el cas que el projecte s’executi en més d’un 
municipi, per aplicar aquest criteri el 50 % o equipaments implicats hauran de pertànyer a 
alguna /es d’aquestes comarques. 

 
La suma de l’aplicació de les valoracions addicionals per la realització de l’activitat en més 
d’un equipament (dos primers supòsits) suposarà un màxim d’un 25 % d’increment. La suma 
de l’aplicació del conjunt de valoracions addicionals suposarà un màxim d’un 40 % 
d’increment. L’aplicació d’aquestes valoracions addicionals pot comportar que la puntuació 
total superi els 100 punts.  

 
Tal i com estableixen les bases novena i onzena de la convocatòria, una vegada 
valorats els projectes presentats i desestimats aquells que no assoleixin les 
puntuacions mínimes requerides, resultaran beneficiàries de la subvenció les 
sol·licituds amb major puntuació fins exhaurir el crèdit disponible, amb el límit 
assenyalat del 50 % del pressupost total del projecte presentat i el topall de 10.000 
euros. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’han 
establert les següents puntuacions: 
 
- Sol·licituds desestimades per no assolir la puntuació mínima de 35 punts en la 

suma dels criteris de valoració 2 i 3 (base 9): 
 

ENTITAT Criteri 2 Criteri 3 TOTAL (50) 
ICFO-Institut de Ciències Fotòniques 19 12 31 
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- Sol·licituds admeses: 
 

 
ENTITAT C1 

(10) 
C2 
(35) 

C3 
(20) 

C4 
(20) 

C5 
(15) 

Total 
criteris 
(100) 

% 
addicional 

TOTAL 
(140) 

1 
Associació PICC, Producció 
per a la Innovació Cultural 
Comunitària 

10 31 17 17 15 90 40 126 

2 Colectic, SCCL 10 34,5 17 19 13,5 94 30 122,2 

3 Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme 10 29,5 19 16 13 87,5 35 118,1 

4 Universitat Autònoma de 
Barcelona 10 30,5 20 15,5 13,5 89,5 20 107,4 

5 El globus vermell, 
associació cultural 9 31,5 20 17 13,5 91 5 95,6 

6 Associació Cultural Tramoia 10 26 15 18,5 13 82,5 15 94,9 

7 Arsgames Asociación 
Cultural 10 33 17 18 12 90 5 94,5 

8 Associació Cosicosa 9,5 27 13 20 14 83,5 10 91,9 

9 Fundació Ciutat de 
Viladecans 9 30 19,5 16,5 12 87 0 87 

10 Associació Granollers 
Pedala 9 26 17,5 16 14 82,5 5 86,6 

11 Cuchara Associació 
d'emancipació alimentària 9 30 18 16 13 86 0 86 

12 Associació Cervemakers 9 27,5 17,5 11 12,5 77,5 10 85,3 

13 Fundación Épica La Fura 
dels Baus 10 24 14,5 12,5 12,5 73,5 15 84,5 

14 Associació artística Triskel 8 25 13 8,5 11,5 66 20 79,2 

15 Inquiet Associació 8 24,5 12,5 7 11 63 20 75,6 

16 LaFundició, SCCL 9,5 23 15 13,5 9,5 70,5 5 74 

17 Drecera SCCL 8 21,5 14 17,5 7 68 0 68 

 
Sisè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de noranta-un mil dos-cents trenta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims 
(91.238,75 €), dels quals vint-i-vuit mil vuit-cents cinquanta euros amb vint-i-dos 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

cèntims (28.850,22 €) s’imputaran a l’aplicació pressupostària G/40200/33210/48906 
del pressupost 2020 i seixanta-dos mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb  
cinquanta-tres cèntims (62.388,53 €) s’imputaran a l’aplicació pressupostària 
G/40200/33210/48906 del pressupost 2021, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF ENTITAT Import concedit Operació comptable / 
posició 

G67366518 Associació PICC, Producció per a 
la Innovació Cultural Comunitària 

2020 4.125,00 € 2003003458/1 
2021 5.875,00 € 2003003458/2 

F60939956 Colectic,SCCL 2020 2.930,50 € 2003003458/3 
2021 7.069,50 € 2003003458/4 

G62034111 Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme 

2020 5.156,04 € 2003003458/5 
2021 4.843,96 € 2003003458/6 

Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona 2020 2.428,13 € 2003003458/7 
2021 7.571,88 € 2003003458/8 

G65943854 El globus vermell, associació 
cultural 

2020 2.290,00 € 2003003458/9 
2021 7.360,00 € 2003003458/10 

G66215146 Associació Cultural Tramoia 2020 2.174,25 € 2003003458/11 
2021 5.073,25 € 2003003458/12 

G85746485 Arsgames Asociación Cultural 2020 1.300,00 € 2003003458/13 
2021 8.700,00 € 2003003458/14 

G67357988 Associació Cosicosa 
2020 588,00 € 2003003458/15 

2021 927,00 € 2003003458/16 

G61395547 Fundació Ciutat de Viladecans 
2020 2.823,72 € 2003003458/17 

2021 6.176,28 € 2003003458/18 

G66413279 Associació Granollers Pedala 2020 833,33 € 2003003458/19 
2021 2.166,66 € 2003003458/20 

G67402099 Cuchara Associació d'emancipació 
alimentària 

2020 3.400,00 € 2003003458/21 
2021 4.600,00 € 2003003458/22 

G67390666 Associació Cervemakers 2020 0,00 € 2003003458/23 
2021 2.025,00 € 2003003458/24 

G66540071 Inquiet Associació 2020 801,25 € 2003003458/25 
2021 0,00 € 2003003458/26 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
Setè.- REAJUSTAR l’autorització de la despesa consignada als pressupostos 2020 i 
2021 per les quantitats corresponents a la diferència entre l’import autoritzat 
inicialment i el finalment disposat, segons el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
autoritzat Import concedit Import 

reajustament 
Document 
comptable 

2020 65.000 € 28.850,22 € - 36.149,78 € 2002900575 
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Exercici Import 
autoritzat Import concedit Import 

reajustament 
Document 
comptable 

2021 65.000 € 62.388,53 € - 2.611,47 € 2002900576 
 
Vuitè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Novè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Esports 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
redistribució dels imports no acceptats del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, concedit 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/19951).- 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. Per acord de la Junta de Govern núm. 116/20, en sessió de 27 de febrer de 2020, 

es va aprovar la concessió dels recursos econòmics consistents en el fons de 
prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, adreçat als 
ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020. 

 
3. Un cop finalitzat el termini per a l’acceptació expressa dels referits recursos, per 

Decret del president delegat de l’àrea d’Educació, Esports i Joventut núm. 7524, de 
24 de juliol de 2020, es va procedir a l’acceptació de renúncies per un import de 
cent noranta-vuit mil quatre-cents vint euros (198.420,00 €). 

 
4. Els apartats 1.3, 1.4, i 1.5 de l’acord cinquè del dictamen de concessió estableixen 

el següent: 
 
1.3 “Transcorregut el termini per presentar l’acceptació expressa, i en cas que les 

renúncies, ja siguin expresses o tàcites, suposin un volum igual o superior a 
45.000 €, el centre gestor, d’ofici, destinarà les quantitats alliberades com a 
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conseqüència d’aquestes renúncies a incrementar les concessions dels ens que 
hagin acceptat íntegra i expressament el fons.” 

 
1.4 Concretament, la redistribució de les quantitats alliberades es farà augmentant en 

500 € l’import inicialment atorgat als ens que hagin acceptat el fons de forma 
íntegra i expressa” 

 
1.5 “L’ordre d’atorgament es correspondrà amb el nombre d’habitants dels ens locals, 

de menor a major, per tal d’afavorir els de menor població i fins exhaurir l’import 
alliberat com a conseqüència de les renúncies.” 

 
5. Un cop acceptades les renúncies, el centre gestor disposa de la següent dotació 

pressupostària per redistribuir-la entre els ens que han acceptat íntegra i 
expressament els recursos del fons de prestació, l’import resultant ascendeix a 
143.000,00 € (500,00 € per ens segons apartat 1.3 i 1.4 del acord 5è del dictamen 
de concessió). Aquest import és inferior al total de les renúncies 198.420,00 € degut 
al topall de 500,00 € per ens que hagin acceptat íntegra i expressament l’ajut. 

 
Recurs Quantia 

prevista 
Aplicació 

pressupostària 
Dinamització de 
l’activitat física i l’esport 
local 

138.000,00 € G/80200/34100/46280 
        3.000,00 € G/80200/34100/46580 
        2.000,00 € G/80200/34100/46880 

TOTAL     143.000,00 €  
 
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 la redistribució dels imports no acceptats del recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, 
concedit en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, entre els 
ens locals següents: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 
inicial 

concedit 
Import 

definitiu 
Import 

ajustament de 
valor positiu 

Núm ajustament 
de valor positiu 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 20/Y/279916 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra P0800200H 20/Y/280108 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 20/Y/280013 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Alella P0800300F 20/Y/279928 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 20/Y/280114 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt P0800700G 20/Y/279938 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 20/Y/280121 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d’Argentona P0800900C 20/Y/279918 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Artés P0801000A 20/Y/279970 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Avià P0801100I 20/Y/280027 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Avinyonet 
del Penedès P0801300E 20/Y/280040 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Badalona P0801500J 20/Y/279848 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Badia del 
Vallès P0831200A 20/Y/279914 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Bagà P0801600H 20/Y/280033 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 
inicial 

concedit 
Import 

definitiu 
Import 

ajustament de 
valor positiu 

Núm ajustament 
de valor positiu 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 20/Y/279986 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 20/Y/279999 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 20/Y/280151 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Berga P0802200F 20/Y/279902 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Bigues i 
Riells P0802300D 20/Y/279934 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Borredà P0802400B 20/Y/280094 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia P0802800C 20/Y/280047 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cabrera de 
Mar P0802900A 20/Y/279977 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 20/Y/279952 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Calaf P0803100G 20/Y/279992 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Calders P0803400A 20/Y/280064 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac P0803200E 20/Y/280005 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Calella P0803500H 20/Y/279893 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 20/Y/280014 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Callús P0803700D 20/Y/280032 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 20/Y/280125 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Campins P0803800B 20/Y/280090 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Canet de 
Mar P0803900J 20/Y/279911 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 20/Y/279900 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 20/Y/279978 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Capellades P0804300B 20/Y/279974 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Capolat P0804400J 20/Y/280145 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 20/Y/279895 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cardona P0804600E 20/Y/279979 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Carme P0804700C 20/Y/280074 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Casserres P0804800A 20/Y/280041 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castell de 
l'Areny P0805600D 20/Y/280150 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellar 
de n'Hug P0805100E 20/Y/280134 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellar 
del Riu P0804900I 20/Y/280131 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès P0805000G 20/Y/279884 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 
inicial 

concedit 
Import 

definitiu 
Import 

ajustament de 
valor positiu 

Núm ajustament 
de valor positiu 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Castellbell i 
el Vilar P0805200C 20/Y/279990 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 20/Y/279919 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 20/Y/280075 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F 20/Y/279858 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellet i 
la Gornal P0805700B 20/Y/280022 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellfollit 
de Riubregós P0805900H 20/Y/280136 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellfollit 
del Boix P0805800J 20/Y/280095 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 20/Y/280035 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellnou 
de Bages P0806100D 20/Y/280048 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 20/Y/280082 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 20/Y/280015 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes P0806500E 20/Y/280038 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Centelles P0806600C 20/Y/279953 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cercs P0826800E 20/Y/280057 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 20/Y/279936 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Collbató P0806800I 20/Y/279981 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 20/Y/280102 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Copons P0807000E 20/Y/280106 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat P0807100C 20/Y/279909 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat P0807200A 20/Y/279853 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 20/Y/279906 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 20/Y/279971 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Figaró-
Montmany P0813300A 20/Y/280058 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Fígols P0807900F 20/Y/280153 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús P0808000D 20/Y/280092 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 20/Y/280024 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 20/Y/280044 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 20/Y/280052 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Gaià P0808900E 20/Y/280129 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 20/Y/280130 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Gavà P0808800G 20/Y/279864 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Gelida P0809000C 20/Y/279950 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Gironella P0809100A 20/Y/279975 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 20/Y/280155 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Granera P0809400E 20/Y/280149 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Gualba P0809600J 20/Y/280043 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Gurb P0809900D 20/Y/280010 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Jorba P0810200F 20/Y/280072 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 20/Y/279901 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Granada P0809300G 20/Y/280031 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 20/Y/280069 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 20/Y/279913 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà P0814100D 20/Y/280133 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Palma 
de Cervelló P5831301F 20/Y/280007 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt P0816400F 20/Y/280028 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de la Pobla de 
Lillet P0816500C 20/Y/280060 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Quar P0817600J 20/Y/280152 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès P0818000B 20/Y/279924 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 20/Y/279988 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de l'Ametlla 
del Vallès P0800500A 20/Y/279944 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de les 
Cabanyes P0802700E 20/Y/280065 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès P0808500C 20/Y/279891 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de les Masies 
de Roda P0811500H 20/Y/280078 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de les Masies 
de Voltregà P0811600F 20/Y/280000 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 20/Y/280116 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 20/Y/280029 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 20/Y/280097 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G 20/Y/279907 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall P0810700E 20/Y/279958 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès P0810500I 20/Y/279927 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Lluçà P0810800C 20/Y/280112 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Malgrat de 
Mar P0810900A 20/Y/279894 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Malla P0811000I 20/Y/280111 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 20/Y/279889 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Manresa P0811200E 20/Y/279855 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Martorell P0811300C 20/Y/279877 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 20/Y/279976 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 20/Y/279933 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Matadepera P0811900J 20/Y/279932 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Mataró P0812000H 20/Y/279850 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Mediona P0812100F 20/Y/280021 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Moià P0813700B 20/Y/279963 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Molins de 
Rei P0812200D 20/Y/279882 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès P0812300B 20/Y/279863 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders P0812700C 20/Y/280079 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat P0812600E 20/Y/280004 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Montclar P0812900I 20/Y/280141 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 20/Y/280063 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Montgat P0812500G 20/Y/279920 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 20/Y/280093 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Montmaneu P0813200C 20/Y/280138 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 20/Y/279940 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès P0813500F 20/Y/279903 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Montseny P0813600D 20/Y/280101 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 20/Y/280080 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Mura P0813800J 20/Y/280120 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 20/Y/279968 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Navàs P0814000F 20/Y/279967 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès P0815300I 20/Y/280066 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 20/Y/279931 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans P0815500D 20/Y/279910 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Parets del 
Vallès P0815800H 20/Y/279892 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Perafita P0815900F 20/Y/280098 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Piera P0816000D 20/Y/279905 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Pineda de 
Mar P0816200J 20/Y/279881 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 20/Y/279943 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Pontons P0816700I 20/Y/280089 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès P0817000C 20/Y/280012 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Premià de 
Dalt P0823000E 20/Y/279925 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Premià de 
Mar P0817100A 20/Y/279878 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 20/Y/280091 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 20/Y/279982 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 20/Y/280122 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 20/Y/280085 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 20/Y/280073 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Roda de 
Ter P0818200H 20/Y/279962 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Rubí P0818300F 20/Y/279856 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Rubió P0818400D 20/Y/280118 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 20/Y/280109 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 20/Y/279849 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 20/Y/280139 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sallent P0819000A 20/Y/279957 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs P0819300E 20/Y/279871 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès P0819400C 20/Y/280146 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca P0819500J 20/Y/279880 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor P0819700F 20/Y/279965 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau P0819800D 20/Y/280070 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat P0819900B 20/Y/279854 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès P0820000H 20/Y/280087 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta P0820200D 20/Y/279996 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 20/Y/279896 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat P0820300B 20/Y/279984 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès P0820400J 20/Y/279852 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 20/Y/280062 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera P0820600E 20/Y/280009 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires P0820700C 20/Y/279947 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines P0820900I 20/Y/279964 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat P0821000G 20/Y/279867 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 20/Y/280084 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles P0820800A 20/Y/279941 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages P0821200C 20/Y/279942 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Hipòlit 
de Voltregà P0821400I 20/Y/279994 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta P0819200G 20/Y/280051 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada P0822500E 20/Y/279923 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí P0821600D 20/Y/279873 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Sant Julià 
de Cerdanyola P0831100C 20/Y/280119 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta P0821800J 20/Y/280002 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons P0822000F 20/Y/280017 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall P0822100D 20/Y/280018 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Martí 
d'Albars P0822300J 20/Y/280143 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles P0822200B 20/Y/280056 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous P0822600C 20/Y/280054 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles P0822800I 20/Y/280100 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages P0822900G 20/Y/280083 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Pere 
de Riudebitlles P0823200A 20/Y/280019 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Pere 
de Torelló P0823300I 20/Y/280016 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor P0823400G 20/Y/279980 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera P0818800E 20/Y/280135 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Pol de 
Mar P0823500D 20/Y/279973 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona P0823600B 20/Y/280025 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora P0823700J 20/Y/280030 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès P0823800H 20/Y/279890 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja P0823900F 20/Y/280081 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia P0824000D 20/Y/279915 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola P0809700H 20/Y/279998 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet P0826200H 20/Y/279929 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt P0826400D 20/Y/279960 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló P0826500A 20/Y/280036 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà P0824300H 20/Y/280126 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló P0824400F 20/Y/279946 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga P0824600A 20/Y/280026 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer P0824700I 20/Y/280050 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana P0824800G 20/Y/279954 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa Fe 
del Penedès P0824900E 20/Y/280099 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui P0825000C 20/Y/279926 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos P0825100A 20/Y/279948 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Maria de Besora P0825300G 20/Y/280137 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles P0825600J 20/Y/280068 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès P0825500B 20/Y/280127 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles P0825700H 20/Y/280142 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera P0825900D 20/Y/279930 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló P0825800F 20/Y/280061 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda P0826000B 20/Y/279883 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santa 
Susanna P0826100J 20/Y/279995 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 20/Y/279949 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 20/Y/279935 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Seva P0826900C 20/Y/279993 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sitges P0827000A 20/Y/279876 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 20/Y/280147 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Sora P0827200G 20/Y/280123 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Subirats P0827300E 20/Y/280003 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Súria P0827400C 20/Y/279969 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Tagamanent P0827600H 20/Y/280103 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 20/Y/280124 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Taradell P0827800D 20/Y/279959 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 20/Y/280104 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 20/Y/280144 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Teià P0828100H 20/Y/279961 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 20/Y/279847 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Tiana P0828200F 20/Y/279939 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Tona P0828300D 20/Y/279945 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Tordera P0828400B 20/Y/279899 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Torelló P0828500I 20/Y/279912 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 20/Y/280046 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Torrelles 
de Foix P0828800C 20/Y/280020 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Vacarisses P0829100G 20/Y/279956 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia P0829200E 20/Y/280049 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 20/Y/280117 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H 20/Y/280008 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de 
Vallromanes P0829700D 20/Y/280011 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Veciana P0829800B 20/Y/280128 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vic P0829900J 20/Y/279866 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vilada P0830000F 20/Y/280096 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 20/Y/279859 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès P0830600C 20/Y/279869 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra P0830700A 20/Y/280077 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vilanova de 
Sau P0830400H 20/Y/280107 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí P0830300J 20/Y/279917 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès P0831000E 20/Y/279972 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Vilassar de 
Dalt P0821300A 20/Y/279937 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament de Vilobí del 
Penedès P0830500E 20/Y/280059 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix P0830900G 20/Y/280132 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament del Bruc P0802500I 20/Y/280037 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament del Brull P0802600G 20/Y/280115 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament del Masnou P0811700D 20/Y/279886 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament del Papiol P0815700J 20/Y/279983 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament del Pla del 
Penedès P0816300H 20/Y/280053 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort P0818100J 20/Y/279985 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat P0816800G 20/Y/279860 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola P0816100B 20/Y/280006 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament dels Prats de 
Rei P0816900E 20/Y/280088 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat P0807600B 20/Y/279865 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 20/Y/279991 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 20/Y/279989 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls P0814500E 20/Y/280039 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 
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Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat P0814600C 20/Y/279885 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Olost P0814800I 20/Y/280055 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 20/Y/280071 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Orís P0814900G 20/Y/280105 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 20/Y/280140 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 20/Y/280076 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 20/Y/280034 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € 2002900557 G/80200/34100/46280 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès P5800013D 20/Y/279841 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2003900668 G/80200/34100/46580 

Consell Comarcal del 
Bages P5800009B 20/Y/279839 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2003900669 G/80200/34100/46580 

Consell Comarcal del 
Berguedà P0800015J 20/Y/279837 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 €  2003900670 G/80200/34100/46580 

Consell Comarcal del 
Garraf P5800020I 20/Y/279836 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2003900671 G/80200/34100/46580 

Consell Comarcal del 
Moianès P0800317J 20/Y/279834 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2003900672 G/80200/34100/46580 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental P5800007F 20/Y/279833 6.000,00 € 6.500,00 € 500,00 € 2003900673 G/80200/34100/46580 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Bellaterra 

P0800249E 20/Y/279845 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € Condicionat a MC G/80200/34100/46880 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant 
Martí de Torroella 

P0800043B 20/Y/279844 2.370,00 € 2.870,00 € 500,00 € Condicionat a MC G/80200/34100/46880 
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Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 

P0800314G 20/Y/279843 4.200,00 € 4.700,00 € 500,00 € Condicionat a MC G/80200/34100/46880 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Valldoreix 

P0800003F 20/Y/279842 5.000,00 € 5.500,00 € 500,00 € Condicionat a MC G/80200/34100/46880 
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Segon. REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa, en el sentit d’incrementar 
l’import autoritzat i disposat amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost de 
l’any 2020 i segons la distribució que consta en l’acord primer del present dictamen: 
 

• Cent trenta-vuit mil euros (138.000,00 €), imputats a l’aplicació 
G/80200/34100/46280, es condiciona la disposició de despesa a la 
comptabilització de la regularització comptable de l’autorització de la despesa. 

• Tres mil euros (3.000,00 €), imputats a l’aplicació G/80200/34100/46580. 
• Dos mil euros (2.000,00 €), imputats a l’aplicació G/80200/34100/46880 

(condicionada a corresponent MC). 
 
Tercer. ESTABLIR que si en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la 
publicació dels presents acords, els ens destinataris no han manifestat la seva 
renúncia, els recursos concedits s’entendran acceptats tàcitament. 
 
Quart. MANTENIR les condicions d’execució dels recursos establertes en l’acord de 
concessió inicial. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del 
Catàleg, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva. 
 
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.” 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La diputada senyora Melgares (TxT) s’interessa per saber si s’ha previst tornar a fer 
les sessions de la Junta de Govern i del Ple de forma presencial. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) indica que caldrà prendre decisions en 
funció de l’evolució de la pandèmia. Diu que al juliol s’havia previst fer des del 
setembre les sessions presencials i s’havia treballat per tenir les instal·lacions a punt, 
però en vista de la involució de la situació es va decidir mantenir el format telemàtic. 
Afegeix que aquest tema es podria portar a la Junta de Portaveus i debatre’l en 
aquesta seu. 
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Continua la seva intervenció dient que el format telemàtic no ha de ser un handicap ni 
ha d’impedir el debat, sinó que, a l’igual que el format presencial, ha de permetre que 
els diputats i les diputades plantegin tot el que en qualsevol moment considerin oportú. 
Com a exemple fa esment a la darrera sessió plenària de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
que, celebrada de forma no presencial, va tenir una durada de set hores.  
 
Finalitza dient que, en tot cas, la celebració presencial de les sessions es pot activar 
en qualsevol moment. 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 


