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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2020 

 
El 29 d’octubre de 2020, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb 
l’assistència del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), la 
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident 
tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora 
Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia 
Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco 
Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyors 
Alfredo Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté 
i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell 
Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyora 
Laura Pérez Castaño (ECG), senyors 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 els diputats senyors Josep Arimany i Manso (JUNTS) i 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM). 
 
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 8 d’octubre de 2020. 
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2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la fermesa de la Sentència ferma núm. 7/2020, de data 25 de març, favorable als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Tercera de la Sala 
Penal de l’Audiència Nacional, en el procediment abreujat núm. 13/2019, 
provinent del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5, de la Audiència Nacional seguit 
per delictes d’organització criminal destinada a la comissió de delictes greus, 
delicte continuat de falsedat de documents públics, oficials i mercantils, estafa 
continuada i blanqueig de capitals, interposat per la Diputació de Barcelona, com 
a acusació particular, a conseqüència de la falsedat de l’endossament de dues 
factures per import total de 226.081,08 € (Exp. núm. 2017/0000850). 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 
data 30 d’octubre de 2018, dictada en el procediment ordinari núm. 452/2017-D 
interposat per l’Ajuntament de Manresa, i que ha estat favorable als interessos 
de la Diputació, la qual desestima la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9990, de data 16 d’octubre de 
2017, que va posar fi a la via administrativa, de revocació total de la subvenció 
atorgada per l’operació «Edifici Espai Motor, projecte d’ampliació d’usos i espais 
de suport als emprenedors» en el marc del Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, 
amb un import de 350.000 €, així com contra el requeriment de devolució de la 
bestreta rebuda, en constatar-se que la destinació de l’edifici objecte de la 
subvenció no coincidia amb l’objecte i la finalitat del projecte subvencionat (Exp. 
núm. 2018/0000405). 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de 
data 7 de febrer de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 143/2019-V 
interposat pel senyor XXX, i que ha estat favorable als interessos de la Diputació, 
la qual desestima la demanda promoguda contra el Decret de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, de data 2 de gener de 2019, pel qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel demandant, pels danys 
materials i personals soferts el dia 20 d’abril de 2018, quan circulava amb la seva 
motocicleta per la carretera BV-5033, P.K. 2, i va caure pel suposat mal estat de 
la calçada (Exp. núm. 2019/0010743). 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, de 
data 2 desembre de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 54/2019-A 
interposat per la senyora XXX, i que ha estat favorable per als interessos de la 
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Diputació, en la qual es va produir el desistiment del recurs promogut, front 
aquesta corporació, en la seva condició de codemandada, i continuat contra la 
desestimació per silenci administratiu de la reclamació formulada contra 
l’Ajuntament de Montgat pels danys soferts el 17 de desembre de 2016 en caure, 
segons afirmava, quan baixava d’un autobús en una parada situada a la vorera 
del carrer Pare Claret, núm. 149, en el terme municipal de Montgat (Exp. núm. 
2019/0014741). 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, de 
data 21 de gener de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 394/2019-A 
interposat per REALE SEGUROS GENERALES, S A, que no ha estat favorable 
per als interessos de la Diputació, en estimar íntegrament la demanda contra el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10897, dictat el 7 
d’octubre de 2019, pel qual s’acordava desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per l’esmentada asseguradora pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 18 d’octubre de 2017, a 
l’altura del PK 21 de la carretera BV-4608, a causa de la col·lisió del vehicle 
assegurat amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada (Exp. 
núm. 2019/0018447). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2299, de data 10 de març de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 213/2019-B interposat 
pel senyor XXX, contra el Decret de data 15 de març de 2019, que va desestimar 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys patits en 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017 quan el seu vehicle 
va impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del recinte Mundet, al 
carrer Harmonia, 12, de Barcelona (Exp. núm. 2019/0012912). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 793, de data 7 de febrer de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 361/2019-A interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret de data 21 de juny de 2019, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestima el recurs de reposició interposat pel recurrent contra el Decret núm. 
960, de data 5 de febrer de 2019, pel qual s’aprova el seu nomenament com a 
funcionari interí d’aquesta corporació amb adscripció a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, així com contra l’acte presumpte de 
desestimació, per silenci, de l’escrit d’ampliació d’aquella petició relativa al 
Decret núm. 960 ampliat vers el Decret núm. 4392, de data 9 d’abril de 2019, pel 
qual s’aprova un segon nomenament del recurrent com a funcionari interí amb 
les mateixes característiques que a l’anterior però per a un període temporal 
diferent (Exp. núm. 2019/0019677). 
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9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7945, de data 4 d’agost de 
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 433/2019 interposat per 
VIRIATO SEGURIDAD, SL, contra el Decret núm. 11169, de data 10 d’octubre 
de 2019, del president de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
per la qual es penalitza l’empresa per dos incompliments molts greus previstos 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen la prestació del 
servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - 
Edifici el Rellotge (Lot 1), del contracte relatiu al Servei de vigilància, la protecció 
i el control d’accés dels recintes corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit 
en 5 lots (2017/2467) (Exp. núm. 2020/0001347). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6841, de data 12 de juliol de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 49/2020-F interposat per 
l’empresa PROJECTES D’ESTRUCTURA i TOPOGRAFIA BARCELONA, SL, 
contra la inacció de la Diputació de Barcelona, front al requeriment de cessament 
de l’ocupació de la finca registral núm. 6069, inscrita al Registre de la Propietat 
de Sitges, en executar un projecte constructiu a la carretera BV-2113, i contra el 
Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
núm. 1522, de data 20 de febrer de 2020, que ha desestimat expressament el 
requeriment esmentat (Exp. núm. 2020/0009152). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

de protocol general d’actuacions entre la Diputació de Barcelona i el Govern de 
la Ciutat de Mèxic per a impulsar iniciatives de construcció de la pau i de la 
promoció de la igualtat de gènere (Exp. núm. 2020/0015347). 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 2.659,99 € a l’entitat COMSOC 
Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i 1.875,51 € de la 
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions, i reconèixer el crèdit derivat de la 
despesa per import de 1.442,22 € a favor de l’entitat COMSOC Comunicació 
social (Exp. núm. 2017/5919).  

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

definitivament diversos ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 que es van tenir per desistits en la resolució definitiva 
aprovada per acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 (Exp. 
núm. 2019/0015078). 
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14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’adequació dels terminis d’execució i de justificació i del sistema de justificació 
dels ajuts inclosos en la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als 
ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos 
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2018/0014831).  

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

consistent en l’adquisició d’impressores multifunció i el servei de monitoratge, 
manteniment i subministrament de tòner dels equips de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, a l’empresa TEKNOSERVICE SL, 
mitjançant tramitació ordinària, per procediment obert amb una pluralitat de 
criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada (Exp. núm. 
2019/0014653). 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar íntegrament el 

Decret de la Presidència núm. 8905, de data 22 de setembre de 2020, pel qual 
s'aprova, per raons d’urgència, l’atorgament d’una ampliació del termini 
d’execució de tres mesos per a la finalització dels treballs en el municipi de 
Navàs, 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 5 -municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages- a 
l’empresa TONDO ENERGIA SL (Exp. núm. 2018/0013057).  

 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació 

relativa a l’acord marc per a la selecció de vàries entitats financeres per prestar 
el servei de caixa de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i altres activitats vinculades al servei de caixa, dividit en 2 lots, 
mitjançant tramitació ordinària, per procediment obert i adjudicació amb més d’un 
criteri d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada (Exp. núm. 
2020/0013930). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
18. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.300 €, a l'Ajuntament 
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de l’Ametlla del Vallès, per finançar l'actuació local “Obres en inversions 
immobiliàries”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014694). 

 
19. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 149.700 €, a 
l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, per finançar l'actuació local “Inversions 
Mobiliàries”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014695). 

 
20. LA GRANADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.000 €, a l'Ajuntament de la 
Granada, per finançar l'actuació local “Construcció skateparc”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015019). 

 
21. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Llinars del Vallès, per finançar l'actuació local “Obres 2020: 
Adequació i pavimentació de carrers”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0014585). 

 
22. MOLINS DE REI.- 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 Molins de Rei, per finançar l'actuació local “Inversió camp de 
futbol Josep Raich”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014833). 

 
23. NAVARCLES.- 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 
Navarcles, per finançar l'actuació local “Construcció nou edifici esportiu a les 
piscines municipals III”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014834). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 17.478,45 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per finançar l'actuació local “Adquisició de mobiliari urbà i contenidors”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0014706). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.432,41 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per finançar l'actuació local “Obres i instal·lacions diverses en el nucli urbà i 
Fontpineda”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014707). 
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26. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per finançar l'actuació local “Obra nou 
sistema de telegestió a l’enllumenat públic”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0015318). 

 
27. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- 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 Sant Julià de Vilatorta, per finançar l'actuació local “Reforma C/ 
Rambleta i itinerari vianants”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0015032). 

 
28. SANT VICENÇ DELS HORTS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per finançar l'actuació local “Centre cívic 
la Guàrdia”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014955). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
per finançar l'actuació local “4a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/15369). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 250.000 €, a l'Ajuntament de Veciana, 
per finançar l'actuació local “Construcció Espai cultural polivalent i magatzem”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015033). 

 
31. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 
40.000 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “Millora arbrat 
de Can Serra”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2019/0009072). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
32. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 102.086,82 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0013787). 

 
33. CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 10.979,13 €, a l'Ajuntament 
de Castellar del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
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Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014057). 

 
34. CENTELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 56.936,76 €, a l'Ajuntament de Centelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0013788). 

 
35. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 42.268,10 €, a l'Ajuntament 
de Corbera 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. 2020/0014498). 

 
36. LLAGOSTA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 24.871,10 €, a l'Ajuntament 
de la Llagosta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 
2020/0014653). 

 
37. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 6.010,52 €, a l'Ajuntament de 
Llinars 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. 
2020/0014572). 

 
38. EL MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 85.540,01 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014494). 

 
39. RUBÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 69.483,91 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014541). 

 
40. SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 399.939,04 €, a l'Ajuntament de Sabadell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014543). 

 
41. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 289.996,39 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 
2020 (Exp. núm. 2020/0014803). 

 
42. SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 8.262,36 €, a l'Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014528). 

 
43. SANT VICENÇ DELS HORTS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 7.427,23 €, a l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014542). 

 
44. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 211.552,24 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014762). 

 
45. TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 30.743,93 €, a l'Ajuntament de Torelló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014772). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la pròrroga 

del conveni de cessió d'ús gratuïta, a favor de l'Ajuntament de Montesquiu, del 
local/terrassa ubicat a la planta baixa de l'edifici situat a la plaça de la República, 
9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2016/3074). 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment i 

sotmetre a exposició pública per un període de trenta dies hàbils el “Projecte 
d’adequació de les galeries de servei del Recinte Mundet” (P18MD2115), amb un 
total de 868.637,16 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció (Exp. núm. 2018/0010016). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

constructiu “Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2018/17568). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Martorelles, relatiu al 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” (Exp. núm. 2019/3503). 

 
50. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’ajustament comptable de la 

despesa prevista per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 29 
de novembre de 2018 (AJG 613/2018), pel qual es van concedir els recursos 
tècnics per a la realització d'actuacions que corresponen als recursos ”Estudis i 
Plans de mobilitat urbana sostenible" i "Estudis i Plans d'accessibilitat" de la 
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, en el marc del Catàleg 
de serveis 2018 del "Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2018/0010376).  

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

reclamació de l’Ajuntament de Cubelles, en relació amb el procediment de 
concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, del Servei 
d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0005979). 

 
52. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 9658, de 

data 14 d’octubre de 2020, per a l’aprovació del Protocol General d’Actuació 
entre la Diputació de Barcelona i la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relatiu al 
projecte pilot del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana Española (Exp. núm. 
2020/14854).  

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
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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 un import de 16.654,40 € 
(Exp. núm. 2019/18414).  

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

pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a 
la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu, amb efectes d’1 de gener de 2021, per un 
import de 168.500 € (Exp. Núm. 2016/9988). 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte l’acord de la Junta de Govern núm. 317, adoptat en sessió de data 9 de 
juliol de 2020, relatiu a l’aprovació inicial del projecte de cobert ramader extensiu 
a la finca de Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor, i aprovar inicialment el 
projecte de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc, per un import de 
45.991,01 € (Exp. núm. 2020/10311). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

revocació inicial de dues subvencions atorgades, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019 (Exp. núm. 2019/3992). 

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

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura i 
Esports, el Ministeri d’Hisenda, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió 
Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “175 Aniversari 
de la construcció del Gran Teatre del Liceu” (Exp. núm. 2020/14944). 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

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

concessió del fons de prestació “Suport a l’adquisició de llibres en català per a 
petits municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/12722).  
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

definitivament la revocació de diverses subvencions de la convocatòria de 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i 
pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la 
demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019 (Exp. núm. 2018/5042).  

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/8946).  

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats, en el 
marc de la convocatòria a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2019 
(Exp. núm. 2018/0018467). 

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

de la revocació parcial de les subvencions concedides a diverses entitats, en el 
marc de la convocatòria a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2019 
(Exp. núm. 2018/0018467). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2020.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 8 d’octubre de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la fermesa de la Sentència ferma núm. 7/2020, de data 25 de març, favorable 
als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Tercera de la 
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Sala Penal de l’Audiència Nacional, en el procediment abreujat núm. 13/2019, 
provinent del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5, de la Audiència Nacional seguit 
per delictes d’organització criminal destinada a la comissió de delictes greus, 
delicte continuat de falsedat de documents públics, oficials i mercantils, estafa 
continuada i blanqueig de capitals, interposat per la Diputació de Barcelona, 
com a acusació particular, a conseqüència de la falsedat de l’endossament de 
dues factures per import total de 226.081,08 € (Exp. núm. 2017/0000850).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada 
del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“1. Els fets es remunten al mes de desembre de 2016, quan la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona va rebre un correu electrònic de l’empresa GRAVES I 
EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, contractista de la corporació, mitjançant el qual 
sol·licitava una explicació sobre el pagament de dues factures per import de 
131.820,18 euros i 134.260,90 euros, respectivament, atès que figuraven com a 
pagades en el web de la Diputació de Barcelona el dia 13 de desembre i, en canvi, no 
havien estat ingressades en el seu compte corrent. 
 
La Tresoreria de la corporació va constatar que, efectivament, aquelles factures ja 
estaven pagades a un compte corrent que s’havia comunicat recentment i aparentment 
per la pròpia empresa; comunicació, però, que la contractista negava haver fet.  
 
Atesa aquesta situació, es va formular denuncia davant els Mossos d’Esquadra que, al 
seu torn, va donar lloc a la instrucció d’un procediment penal en el Jutjat d’Instrucció 
núm. 30 de Barcelona, concretament a les diligències prèvies 909/16-D, per esbrinar 
les circumstàncies i els responsables de la situació produïda respecte el pagament de 
les factures.  
 
2. La corporació va acordar personar-se com a acusació particular en les esmentades 
diligències prèvies en defensa dels interessos corporatius.  
 
No obstant això, i sense que es rebés cap comunicació del Jutjat, a través dels mitjans 
de comunicació, aquesta Direcció de Serveis Jurídics va assabentar-se que els 
Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, tutelats per l’Audiència Nacional, estaven 
investigant una xarxa delictiva que havia dut a terme un frau massiu a diversos ens 
públics i privats, produint perjudicis econòmics del voltant de vuit milions d’euros i que 
afectaria, a més de 70 administracions i organismes públics, entre d’altres per 
exemple, a l’Ajuntament de Castelldefels, la Diputació de Barcelona, el Canal d’Isabel 
II, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Generalitat de Catalunya, el Servei 
Basc de Salut, el Servei Català de la Salut, etc. 
 
Segons aquells mitjans, l’entramat delictiu es valia dels portals de transparència de les 
diverses administracions, on buscaven contractes amb els proveïdors per suplantar-los 
la identitat, fent-se passar per un responsable de l’empresa, i interactuaven amb 
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l’administració per comunicar-li que havien canviat el número de compte al què, a 
partir d’aquell moment, havien de fer un ingrés pendent d’alguna factura. 
 
Arrel d’aquesta notícia, el Servei d’Assessoria Jurídica va comparèixer a l’oficina 
judicial, on se li va informar que, malgrat no figurar la comunicació d’aquella 
circumstància a les parts personades, efectivament les dites actuacions ja no se 
seguien en el propi Jutjat d’Instrucció núm. 30 de Barcelona sinó que havien passat al 
Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional (en endavant JCI 5). 
 
Efectivament, el JCI 5 havia acordat el 14 de setembre de 2017 la incoació de 
diligències prèvies per presumptes delictes d’estafa, blanqueig de capitals, falsedat i 
organització criminal, a les quals es van acumular distintes diligències prèvies 
procedents d’altres Jutjats, que s’havien inhibit en favor del JCI 5. 
 
3. Cal constatar que, uns mesos abans de la incoació de les diligències prèvies pel JCI 
5, i concretament el 22 de març de 2017, GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, 
SA havia reclamat a la Diputació de Barcelona el pagament de les factures 
controvertides, si bé se li va comunicar que figuraven com a pagades en els registres 
corporatius, que s’havien denunciat els fets i que s’estaven investigant les 
circumstàncies i els responsables de la situació generada. 
 
L’empresa va interposar-hi recurs, resolt mitjançant el Decret de 8 de juny de 2017, 
que suspèn la tramitació fins a la finalització del procediment penal. Contra aquesta 
resolució, l’empresa va formular recurs de reposició, que va ser resolt en sentit 
desestimatori a través del Decret de 7 de setembre de 2017; resolució que la 
interessada va impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa, recaient en el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona (procediment ordinari núm. 
438/2017- C), i en el qual s’ha acordat la seva suspensió per prejudicialitat penal, en 
espera de la resolució definitiva del procés penal. 
 
4. Així les coses, mitjançant un escrit presentat el 8 d’octubre de 2018 davant el JCI 5, 
la Diputació de Barcelona va personar-se en la causa per exercir tant l’acció penal com 
l’acció civil (rescabalament dels perjudicis econòmics ocasionats).  
 
Un cop realitzada la instrucció de la causa, el JCI 5 acordà continuar-la pels tràmits del 
procediment abreujat, donant trasllat al Ministeri Fiscal i a les acusacions personades, 
amb la finalitat de formular l’acusació i sol·licitar, en el seu cas, l’obertura de judici oral, 
el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències 
complementaries. 
 
Decidida l’obertura de judici oral, la Sala Penal de l’Audiència Nacional, Secció 
Tercera, va incoar el procediment abreujat núm. 13/2019 i va acordar la realització de 
l’acte de judici oral els dies 25, 26 i 28 de novembre de 2019, les sessions del qual es 
van estendre als dies 16, 18 i 20 de desembre. 
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5. Un cop concloses les sessions del judici oral, la Sala va dictar la Sentència núm. 
7/2020, de 25 de març, en relació amb la qual la corporació va formular dues peticions 
d’aclariment, i finalment el dia 18 de setembre de 2020 es va rebre la sentència 
definitiva. 
 
En la causa s’han jutjat 41 persones, la majoria d’elles en presó, per pertinença a 
organització criminal, i acusades de blanqueig de capitals, estafa i falsificació de 
documents, que han estat declarades culpables i imposant-se les penes corresponents 
a aquells delictes i al grau de participació de cadascú. 
 
La sentència assenyala que els delictes d’aquesta organització criminal afectaren a 
705 persones físiques o jurídiques, causant un perjudici total per un import de 
3.016.870,33 euros.  
 
El modus operandi de l’organització consistia en l’engany massiu a tercers als quals 
se’ls oferia la venda de béns que no estaven en poder de l’organització però que 
cobraven, ja sigui per lloguer d’habitatges o altres béns, o adreçant documents falsos a 
les administracions fent-se passar pels seus proveïdors, indicant-los comptes bancaris 
on havien de fer el pagament dels seus serveis, i aportant certificats bancaris de 
comptes oberts per personal de l’organització amb documentació falsa. 
 
Particularment, les administracions i organismes públics víctimes de l’organització van 
ser 79, essent l’import total d’aquelles transferències de 5.690.772,15 euros, si bé part 
d’aquest import es va poder bloquejar per les entitats bancàries. 
 
No obstant això d’altres van perdre la totalitat dels imports transferits, entre les quals 
figura la Diputació de Barcelona, causant un perjudici total a entitats públiques per 
import de 2.098.078,62 euros. 
 
Sobre això -l’engany practicat a les administracions-, la sentència disposa que:  
 

«Las estafas realizadas por la organización requirieron una cualificación técnica 
considerable creando unos documentos para comunicarse con las administraciones 
públicas que a simple vista no podía detectarse que no eran verdaderos. Los contactos con 
las administraciones fueron muchos, llegándose a materializar muchas disposiciones de 
dinero por parte de las administraciones contactadas y otras se paralizaron por causas 
diversas, generalmente, porque los bancos detectaron alguna irregularidad en las cuentas o 
que el titular no coincidía con quien se decía era el beneficiario» 

 
En el cas de la Diputació de Barcelona, les transferències s’havien fet al compte 
corrent d’una societat mercantil creada legalment per un dels encausats. 
 
En l’exercici de l’acció penal i civil ex delicto, la corporació va sol·licitar la condemna 
dels acusats i la declaració de la seva responsabilitat civil derivada dels delictes que, 
pel que feia a la pròpia Diputació, consistia en el rescabalament dels imports de les 
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dues factures que l’empresa contractista GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA 
havia deixat de percebre i que la corporació havia transferit –sota engany- a un compte 
aliè, el pagament de les quals, a més, l’empresa ha reclamat en seu de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Recollint aquesta petició, la sentència condemna als acusats conjunta i solidàriament a 
indemnitzar a la Diputació de Barcelona per l’import de 266.081,08 euros, més l’interès 
legal des de la data de la sentència.  
 
La sentència és ja ferma respecte de 35 del total de condemnats, en haver-se 
conformat amb els fets i les penes imposades, per la qual cosa els representants de la 
Diputació de Barcelona han sol·licitat la dita execució, què hores d’ara es troba en 
tràmit.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 
de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

DONAR-SE PER ASSABENTADA de la fermesa de la Sentència núm. 7/2020, de 25 
de març, de la Secció Tercera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, en el 
procediment abreujat núm. 13/2019, provinent del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5, 
seguit per delictes d’organització criminal destinada a la comissió de delictes greus, 
delicte continuat de falsedat de documents públics, oficials i mercantils, estafa 
continuada i blanqueig de capitals, en el qual ha estat part la Diputació de Barcelona 
com a acusació particular.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, 
de data 30 d’octubre de 2018, dictada en el procediment ordinari núm. 452/2017-
D interposat per l’Ajuntament de Manresa, i que ha estat favorable als interessos 
de la Diputació, la qual desestima la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9990, de data 16 d’octubre de 
2017, que va posar fi a la via administrativa, de revocació total de la subvenció 
atorgada per l’operació «Edifici Espai Motor, projecte d’ampliació d’usos i espais 
de suport als emprenedors» en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 
2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, amb un 
import de 350.000 €, així com contra el requeriment de devolució de la bestreta 
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rebuda, en constatar-se que la destinació de l’edifici objecte de la subvenció no 
coincidia amb l’objecte i la finalitat del projecte subvencionat (Exp. núm. 
2018/0000405).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, per sentència núm. 214/2018, 
de 30 d’octubre de 2018, recaiguda en el procediment ordinari núm. 452/2017-D, ha 
desestimat la demanda promoguda per l’Ajuntament de Manresa, contra el Decret de 
la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9990/2017, de 16 d’octubre de 2017, 
que va desestimar el requeriment previ que va formular dit Ajuntament contra la 
revocació total de la subvenció atorgada per l’operació «Edifici Espai Motor, projecte 
d’ampliació d’usos i espais de suport als emprenedors» en el marc del Programa 
Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, amb un import de 350.000 euros, així com contra el requeriment de 
devolució de bestreta rebuda. 
 
L’Ajuntament de Manresa al·legava, per fonamentar el seu recurs, que s’havia 
complert la finalitat de la subvenció, per la qual cosa no era procedent la seva 
revocació total. Subsidiàriament al·legava que no era procedent la revocació total de la 
subvenció, sinó la revocació parcial.  
 
El Jutjat ha desestimat la demanda, exposant que els serveis tècnics de la Diputació 
de Barcelona van efectuar una inspecció en data 18 de desembre de 2013 i es va 
comprovar que la destinació de l’edifici objecte de la subvenció no coincidia amb 
l’objecte i finalitat del projecte subvencionat, que era esdevenir una instal·lació de 
referència en la captació i promoció de nous projectes innovadors a la Catalunya 
Central. 
 
Així les coses, després de la tramitació administrativa escaient, es va comprovar 
l’incompliment total de la finalitat i de l’objecte de la subvenció i, per tant, que va ser 
procedent la seva revocació total, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Escau assenyalar també que el Jutjat ha aplicat la doctrina de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 311/2018, de 17 d’abril, que va desestimar el 
recurs formulat per l’Ajuntament de Manresa contra la revocació total de la subvenció 
atorgada per la Generalitat de Catalunya per la mateixa operació que la ja esmentada. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
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diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma núm. 214/2018, de 30 
d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, recaiguda 
en el procediment ordinari núm. 452/2017-D, i que ha estat favorable als interessos de 
la Diputació, la qual desestima la demanda promoguda per l’Ajuntament de Manresa 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9990 de 16 
d’octubre de 2017, que va posar fi a la via administrativa de revocació total de la 
subvenció atorgada per l’operació «Edifici Espai Motor, projecte d’ampliació d’usos i 
espais de suport als emprenedors» en el marc del Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, amb 
un import de 350.000 euros, així com contra el requeriment de devolució de bestreta 
rebuda, en constatar-se que la destinació de l’edifici objecte de la subvenció no 
coincidia amb l’objecte i finalitat del projecte subvencionat. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, 
de data 7 de febrer de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 143/2019-V 
interposat pel senyor XXX, i que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, la qual desestima la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 de gener de 2019, pel qual es 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
demandant, pels danys materials i personals soferts el dia 20 d’abril de 2018, 
quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-5033, P.K. 2, i va 
caure pel suposat mal estat de la calçada (Exp. núm. 2019/0010743).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, per sentència núm. 39/2020, 
de 7 de febrer, recaiguda en el procediment abreujat núm. 143/2019-V, ha desestimat 
la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona de 2 de gener de 2019, pel qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pel demandant. 
 
El senyor XXX interessava una indemnització de 2.074,75 euros, dels quals 1.149,72 
euros per les lesions que va patir, 279,40 euros com a lucre cessant i 645,63 euros en 
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concepte de la reparació del vehicle, de la seva propietat, al·legant el mal 
funcionament de l’Administració Pública, per la suposada falta de conservació i 
manteniment de la via. Aquestes al·legacions han estat rebutjades pel Jutjat, en 
considerar que, de l’anàlisi conjunt dels criteris exposats i dels mitjans de prova 
practicats en la instància, en particular, les fotografies aportades, l’informe tècnic i la 
declaració del testimoni, es constata que les irregularitats i deficiències que presentava 
el paviment de la calçada no ostentaven entitat suficient per constituir un risc per a la 
circulació del usuaris de la via; per tant, conclou que la conducta de l’actora intervé en 
la producció del fet danyós com a factor determinant i exclusiu, cosa que interromp el 
nexe de causalitat, perquè si hagués prestat l’atenció socialment exigible al circular, 
hauria superat o evitat sense cap dificultat l’obstacle. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 39/2020, de 7 de febrer, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 143/2019-V, favorable per als interessos de la Diputació, 
que desestima la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de 2 de gener de 2019, pel qual es 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel demandant, pels 
danys materials i personals soferts el dia 20 d’abril de 2018, quan circulava amb la 
seva motocicleta per la carretera BV-5033, P.K. 2, i va caure pel suposat mal estat de 
la calçada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, 
de data 2 desembre de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 54/2019-A 
interposat per la senyora XXX, i que ha estat favorable per als interessos de la 
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Diputació, en la qual es va produir el desistiment del recurs promogut, front 
aquesta corporació, en la seva condició de codemandada, i continuat contra la 
desestimació per silenci administratiu de la reclamació formulada contra 
l’Ajuntament de Montgat pels danys soferts el 17 de desembre de 2016 en caure, 
segons afirmava, quan baixava d’un autobús en una parada situada a la vorera 
del carrer Pare Claret, núm. 149, en el terme municipal de Montgat (Exp. núm. 
2019/0014741).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, per sentència núm. 295/2019, de 
2 de desembre de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 59/2019-A ha 
desestimat la demanda promoguda per la senyora XXX, contra la desestimació per 
silenci administratiu de la reclamació formulada contra l’Ajuntament de Montgat pels 
danys soferts el 17 de desembre de 2016 en caure, segons afirmava, quan baixava 
d’un autobús en una parada situada a la vorera del carrer Pare Claret, núm. 149, en el 
terme municipal de Montgat. 
 
Val a dir que en aquest plet, la Diputació de Barcelona va comparèixer com a part 
interessada, ja que el carrer on va succeir l’al·legat accident constitueix també el tram 
urbà (travessera) de la carretera BV-5008, gestionada per aquesta corporació.   
 
En aquest sentit, escau assenyalar que en l’acte del judici, la reclamant va desistir del 
recurs front la Diputació de Barcelona i, per tant, la sentència exclou aquesta 
corporació de qualsevol pronunciament quant al fons de la reclamació. 
 
En aquest sentit, escau assenyalar que la sentència va desestimar la demanda front 
l’Ajuntament de Montgat per manca del nexe de causalitat entre el funcionament del 
servei públic (manteniment de la vorera) i els danys soferts per la reclamant. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona núm. 295/2019, de 2 de desembre de 2019, 
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recaiguda en el procediment abreujat núm. 54/2019-A, favorable per als interessos de 
la Diputació, en la qual es va produir el desistiment del recurs promogut, front aquesta 
corporació, en la seva condició de codemandada, per la senyora XXX, i continuat 
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació formulada contra 
l’Ajuntament de Montgat pels danys soferts el 17 de desembre de 2016 en caure, 
segons afirmava, quan baixava d’un autobús en una parada situada a la vorera del 
carrer Pare Claret, núm. 149, en el terme municipal de Montgat. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, 
de data 21 de gener de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 394/2019-A 
interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA, que no ha estat favorable per 
als interessos de la Diputació, en estimar íntegrament la demanda contra el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10897, dictat el 7 
d’octubre de 2019, pel qual s’acordava desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per l’esmentada asseguradora pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 18 d’octubre de 2017, 
a l’altura del PK 21 de la carretera BV-4608, a causa de la col·lisió del vehicle 
assegurat amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada (Exp. 
núm. 2019/0018447).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona per sentència núm. 14/2020, 
de 21 de gener recaiguda en el procediment abreujat núm. 394/2019-A, ha estimat 
íntegrament la demanda promoguda per la companyia REALE SEGUROS 
GENERALES, SA (REALE) contra el Decret núm. 10897 de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, dictat el 7 d’octubre de 2019, pel qual s’acordava desestimar 
la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’esmentada asseguradora 
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 18 d’octubre de 
2017, a l’altura del PK 21 de la carretera BV-4608, a causa de la col·lisió del vehicle 
assegurat amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
La companyia REALE reclamava una indemnització de 558,85 euros, més els 
interessos legals, en concepte dels danys materials causats al vehicle assegurat a 
conseqüència de la manca de senyalització de la carretera i per no haver-se adoptat 
les mesures necessàries per mantenir un adequat estat de conservació dels elements 
de la via per tal de garantir la seguretat dels usuaris. 
 
L’òrgan judicial ha apreciat l’existència d’una relació de causalitat entre els danys 
soferts pel vehicle assegurat i un irregular o deficient funcionament dels serveis públics 
de manteniment, vigilància i conservació de la carretera BV-4608 que corresponien a 
la Diputació de Barcelona com a titular de la via. Per tant, el jutjat ha estimat 
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íntegrament la demanda interposada per la companyia REALE i ha declarat el dret de 
l’asseguradora a ser indemnitzada amb 558,85 euros més els interessos legals per la 
Diputació de Barcelona a qui també ha imposat les costes processals. 
 
D’aquests imports objecte de condemna, la Diputació abonarà la quantitat de 300 
euros i la companyia d’assegurances AXA SEGUROS GENERALES, SA, amb la qual 
la corporació té contractada pòlissa de responsabilitat patrimonial, abonarà l'import 
restant del principal més els interessos legals i les costes processals. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, núm. 14/2020, de 21 de gener, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 394/2019-A, que no ha estat favorable per als interessos 
de la Diputació, que estima íntegrament la demanda interposada per la companyia 
REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra el Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 10897, dictat el 7 d’octubre de 2019, pel qual s’acordava 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’esmentada 
asseguradora pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 18 
d’octubre de 2017, a l’altura del PK 21 de la carretera BV-4608, a causa de la col·lisió 
del vehicle assegurat amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2299, de data 10 de març de 
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 213/2019-B interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret de data 15 de març de 2019, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys patits en 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017 quan el seu vehicle 
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va impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del recinte Mundet, al 
carrer Harmonia, 12, de Barcelona (Exp. núm. 2019/0012912).- La Junta, resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 213/2019-B, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX 
contra el Decret de 15 de març de 2019 que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys patits en l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 4 de desembre de 2017, quan el seu vehicle va impactar amb la 
barrera de seguretat situada a l’entrada del recinte Mundet, al carrer Harmonia, 12, de 
Barcelona 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 213/2019-B, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
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de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 15 de març de 2019 que 
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys patits 
en l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017 quan el seu vehicle va 
impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del recinte Mundet, al carrer 
Harmonia, 12, de Barcelona. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 793, de data 7 de febrer de 
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 361/2019-A interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret de data 21 de juny de 2019, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestima el recurs de reposició interposat pel recurrent contra el Decret núm. 
960, de data 5 de febrer de 2019, pel qual s’aprova el seu nomenament com a 
funcionari interí d’aquesta corporació amb adscripció a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, així com contra l’acte presumpte de 
desestimació, per silenci, de l’escrit d’ampliació d’aquella petició relativa al 
Decret núm. 960 ampliat vers el Decret núm. 4392, de data 9 d’abril de 2019, pel 
qual s’aprova un segon nomenament del recurrent com a funcionari interí amb 
les mateixes característiques que a l’anterior però per a un període temporal 
diferent (Exp. núm. 2019/0019677).- La Junta, resta assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de 
octubre de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 361/2019-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 21 de juny de 2019 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat pel 
recurrent contra el Decret núm. 960, de 5 de febrer de 2019, pel qual s’aprova el seu 
nomenament com a funcionari interí d’aquesta corporació amb adscripció a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, així com contra l’acte 
presumpte de desestimació, per silenci, de l’escrit d’ampliació d’aquella petició relativa 
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al Decret núm. 960 ampliat vers el Decret núm. 4392, de 9 d’abril de 2019, pel qual 
s’aprova un segon nomenament del recurrent com a funcionari interí amb les mateixes 
característiques que a l’anterior però per a un període temporal diferent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 361/2019-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 21 de juny de 2019 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat pel 
recurrent contra el Decret núm. 960, de 5 de febrer de 2019, pel qual s’aprova el seu 
nomenament com a funcionari interí d’aquesta corporació amb adscripció a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, així com contra l’acte 
presumpte de desestimació, per silenci, de l’escrit d’ampliació d’aquella petició relativa 
al Decret núm. 960 ampliat vers el Decret núm. 4392, de 9 d’abril de 2019, pel qual 
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s’aprova un segon nomenament del recurrent com a funcionari interí amb les mateixes 
característiques que a l’anterior però per a un període temporal diferent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7945, de data 4 d’agost de 
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 433/2019 interposat per 
VIRIATO SEGURIDAD, SL, contra el Decret núm. 11169, de data 10 d’octubre de 
2019, del president de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per 
la qual es penalitza l’empresa per dos incompliments molts greus previstos en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen la prestació del servei 
de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici el 
Rellotge (Lot 1), del contracte relatiu al Servei de vigilància, la protecció i el 
control d’accés dels recintes corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 
5 lots (2017/2467) (Exp. núm. 2020/0001347).- La Junta, resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 18 de 
desembre de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 433/2019, procediment 
abreujat, interposat per VIRIATO SEGURIDAD, SL contra el Decret núm. 11169 de 10 
d’octubre del president de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, per la qual es penalitza a l’empresa per dos incompliments 
molts greus previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen 
la prestació del servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola 
Industrial – Edifici el Rellotge (Lot 1), del contracte relatiu al Servei de vigilància, la 
protecció i el control d’accés dels recintes corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 5 lots (2017/2467). 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de 
la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
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local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb els 
apartats 2.4.i) i 2.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 433/2019 procediment abreujat, 
interposat per VIRIATO SEGURIDAD, SL, contra el Decret núm. 11169 de 10 
d’octubre del president de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, per la qual es penalitza a l’empresa per dos incompliments 
molts greus previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen 
la prestació del servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola 
Industrial – Edifici el Rellotge (Lot 1), del contracte relatiu al Servei de vigilància, la 
protecció i el control d’accés dels recintes corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 5 lots (2017/2467). 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6841, de data 12 de juliol de 
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 49/2020-F interposat per 
l’empresa PROJECTES D’ESTRUCTURA i TOPOGRAFIA BARCELONA, SL, 
contra la inacció de la Diputació de Barcelona, front al requeriment de 
cessament de l’ocupació de la finca registral núm. 6069, inscrita al Registre de la 
Propietat de Sitges, en executar un projecte constructiu a la carretera BV-2113, i 
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contra el Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, núm. 1522, de data 20 de febrer de 2020, que ha desestimat 
expressament el requeriment esmentat (Exp. núm. 2020/0009152).- La Junta, resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici 20 de febrer 
de 2020 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 49/2020-F, procediment ordinari, interposat 
per l’empresa PROJECTES D’ESTRUCTURA i TOPOGRAFIA BARCELONA, SL 
contra la falta d’atenció de la Diputació de Barcelona al requeriment efectuat de 
cessament de l’ocupació de la finca registral núm. 6069 inscrita al registre de la 
propietat de Sitges. 
 
Posteriorment, per providència del 9 de març de 2020, el Jutjat ha acordat ampliar 
l’objecte del recurs al Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona núm. 1522 del 20 de febrer de 2020, que 
ha desestimat expressament el requeriment esmentat. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de 
la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 49/2020-F, procediment ordinari, 
interposat per l’empresa PROJECTES D’ESTRUCTURA i TOPOGRAFIA 
BARCELONA, SL contra la falta d’atenció de la Diputació de Barcelona al requeriment 
efectuat de cessament de l’ocupació de la finca registral núm. 6069 inscrita al registre 
de la propietat de Sitges i contra el Decret de la Presidència delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona núm. 1522 del 20 de 
febrer de 2020, que ha desestimat expressament el requeriment esmentat. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de protocol general d’actuacions entre la Diputació de Barcelona i el 
Govern de la Ciutat de Mèxic per a impulsar iniciatives de construcció de la pau i 
de la promoció de la igualtat de gènere (Exp. núm. 2020/0015347).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
Des de la Direcció de Relacions Internacionals (en davant la DRI) de la Diputació de 
Barcelona s’ha establert com a principis i prioritats transversals en el seu Pla estratègic 
de Relacions Internacionals “La promoció i defensa dels drets humans universals, 
indivisibles i interdependents, i la dignitat de la persona com a fonament de totes les 
actuacions i processos”; “El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels 
conflictes” i “La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, 
adoptant la perspectiva de gènere i  impulsant els drets de les dones”.  
 
Així mateix, s’estableix com a segon objectiu estratègic del citat Pla “Participar en les 
agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a contribuir a 
l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local”; i en els seus objectius associats 
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2.3 y 2.4 es disposa “Reforçar el paper de la Diputació i els ens locals en la promoció 
de la pau i els drets humans mitjançant la diplomàcia municipal i el treball conjunt amb 
la societat civil en l'àmbit internacional” i “Reforçar l’àmbit local, des de totes les àrees 
de la Diputació de Barcelona, com un espai per a promoure el compromís i la 
participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible, la promoció de la pau i 
els drets humans al món”. 
 
El Govern de la Ciutat de Mèxic (en endavant GCDMX) i la Diputació de Barcelona  
tenen sensibilitats compartides en àmbits com la defensa dels drets humans, la lluita 
contra la violència de gènere, i la construcció de territoris de pau, i es considera una 
oportunitat establir un marc d’actuació per a la construcció d’espais de diàleg i treball 
conjunt per tractar aquestes matèries. 
 
Ambdues institucions han adquirit un compromís ferm amb les Agendes Globals i la 
consecució del desenvolupament sostenible en els seus territoris, i aquest protocol 
general d’actuacions per impulsar iniciatives de construcció de la pau i de la promoció 
de la igualtat de gènere es considera que s’inclou com a part de l’ODS 17 de 
“revitalitzar les aliances per al desenvolupament sostenible”. 
 
Per tot això, ambdues institucions estan interessades a establir relacions que permetin 
impulsar noves iniciatives de cooperació, i mitjançant aquest acte es proposa 
l’aprovació del present protocol d’actuacions.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que la cooperació al desenvolupament es contempla ja en el paràgraf setè del 
preàmbul de la Constitució Espanyola, on es parla de la col·laboració en l’enfortiment 
de relacions pacífiques i de la cooperació eficaç entre els pobles de la Terra.  
 
Vist que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament, en el seu article 20, reconeix les competències dels ens locals per 
realitzar cooperació al desenvolupament sobre la base dels principis d’autonomia 
pressupostària i autorresponsabilitat, i, en l’article 34, preveu que les administracions 
públiques podran establir convenis estables i altres formes de col·laboració.  
 
Vist els valors, finalitats i principis que s’estableixen en els articles 3, 4 i 6 de la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, segons el que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Atès que protocol general d’actuació entre GCDMX, com entitat local, i la Diputació de 
Barcelona s’exclou de l’àmbit dels contractes del sector públic d’acord amb la previsió 
establerta en l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
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públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
 
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que aquest protocol no té la consideració de conveni, ja que coincideix, amb la 
naturalesa i característiques que tenen els protocols generals d’actuació o instruments 
similars, recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic i a l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist, en darrer terme, que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar 
l’exercici de la competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut 
del que disposa l’apartat 3.4.k) punt 1) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la minuta de protocol general d’actuacions entre la Diputació de 
Barcelona i el Govern de la Ciutat de Mèxic per impulsar iniciatives de construcció de 
la pau i de la promoció de la igualtat de gènere, el text literal de la qual és el següent: 

 
“PROTOCOLO GENERAL ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GCDMX) PARA IMPULSAR INICIATIVAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 
ENTIDADES QUE INTERVIENEN 
 
Por una parte, el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en lo sucesivo "EL GCDMX", 
representado en este acto por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Y por la otra parte, la DIPUTACIÓN DE BARCELONA, en lo sucesivo “LA DIPUTACIÓN”, 
representada en este acto por la Excelentísima Sra. Núria Marín Martínez, en su carácter de 
Presidenta de la Diputación de Barcelona, i assistida per la Secretària General, Sra. Petra 
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Mahillo García, en virtut de les funcions reservades en el Decret de la 
Presidència 2446/2020, de 13 de març (BOPB de 16 de març 2020). 
 
Quienes actuando conjuntamente se les denominará “LAS PARTES"; de conformidad con 
los antecedentes, declaraciones y artículos siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
La Ciudad de México está integrada por 16 demarcaciones territoriales que son la base de 
su organización política y división territorial, con una población de 8.9 millones de 
habitantes, aproximadamente. “EL GCDMX” tiene facultades de colaboración con los 
gobiernos de las alcaldías, así como prestando servicios directamente con el objetivo, 
siempre, de mejorar la calidad de vida de su población. A su vez, la Ciudad de México 
promueve su presencia en el mundo y su inserción en el sistema global y de redes de 
ciudades y gobiernos locales, por lo que su gobierno está facultado para establecer 
acuerdos de cooperación técnica con instituciones extranjeras y asumir su 
corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad. 
 
Por su parte, la Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local de ámbito 
territorial, compuesta por 311 municipios que forman la provincia de Barcelona, siendo su 
capital la ciudad de Barcelona, y cuya población ronda en 5.5 millones de habitantes. Es 
una institución gobernada por alcaldes y concejales de ayuntamientos autónomos y su 
principal objetivo es generar bienestar entre sus ciudadanos/as y mejorar su calidad de vida. 
Por ello, “LA DIPUTACIÓN” actúa directamente prestando servicios, sobre todo en 
cooperación y colaboración con los ayuntamientos, respetando siempre el principio de 
subsidiariedad y la autonomía local.  
 
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero de 
2017, establece en su artículo tercero como uno de sus principios “el respecto a los 
derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura 
de paz y la no violencia, el desarrollo económico sostenible y solidario con visión 
metropolitana, una distribución de ingresos más justa, la dignificación del trabajo y el salario, 
la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al medio ambiente, la protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural.”  
 
Igualmente, desde diciembre de 2018, la nueva Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México asumida por Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, tomó como eje central hacer de la 
Ciudad de México una ciudad de derechos como factor esencial para recortar 
desigualdades, proveer acceso a derechos y la prosperidad compartida. El Programa de 
Gobierno se centra en cinco principios orientadores: gobierno abierto, sustentabilidad, 
innovación, honestidad e igualdad, que se estructuran en seis ejes de trabajo. 
 
En este marco, destaca el eje 1.5 en el que se abordan los derechos de las mujeres, 
estableciendo como objetivo general "Fortalecer políticas públicas que promuevan la 
igualdad de género a partir de programas que fortalezcan la autonomía económica, física y 
política de las mujeres y la erradicación de la violencia de género". También destaca el eje 
5, el cual establece que la seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter 
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integral que permita atacar las causas estructurales en la comisión de delitos. El concepto 
de seguridad y paz se entiende como el acceso a los derechos y servicios para garantizar el 
bienestar, la prosperidad y la convivencia entre su ciudadanía, mismos que se encuentran 
plasmados en la Constitución Política de la ciudad. 
 
“LA DIPUTACIÓN”, por su parte, entiende que el compromiso con los derechos humanos, 
la paz, la igualdad entre hombres y mujeres y la cohesión social y territorial tienen que estar 
presentes en el conjunto de su acción. En este sentido, “LA DIPUTACIÓN”, desde su 
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), estableció como principios y prioridades 
transversales en su Plan estratégico de Relaciones Internacionales “La promoción y la 
defensa de los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes, y la 
dignidad de la persona como cimiento de todas las actuaciones y los procesos; el fomento 
de la paz, la prevención y la solución pacífica de los conflictos y la defensa de la equidad 
entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos adoptando la perspectiva de género e 
impulsando los derechos de las mujeres”.  
 
Con la entrada del nuevo gobierno en julio de 2019, presidido por la Excma. Sra. Núria 
Marín Martínez, también alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, estos ámbitos de trabajo se 
han priorizado pasando a tener un lugar destacado en la Agenda Política, siendo la igualdad 
de derechos, la lucha contra la violencia de género, la construcción de paz y el desarrollo 
sostenible unas de las principales prioridades de gobierno de la presidencia de la Diputación 
de Barcelona.  
 
“LA DIPUTACIÓN” establece como segundo objetivo estratégico del Plan de Relaciones 
Internacionales mencionado anteriormente el siguiente: “Participar en las agendas 
internacionales y promover la cooperación descentralizada para contribuir al abordaje de los 
retos globales desde el ámbito local”; y en sus objetivos asociados 2.3 y 2.4 se dispone el 
“Reforzar el papel de la Diputación y los entes locales en la promoción de la paz y los 
derechos humanos mediante la diplomacia municipal y el trabajo conjunto con la sociedad 
civil en el ámbito internacional“ y “Reforzar el ámbito local, desde todas las áreas de la 
Diputación de Barcelona, como un espacio para promover el compromiso y la participación 
de la ciudadanía en el desarrollo sostenible, la promoción de la paz y los derechos humanos 
en el mundo”. 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
CONSIDERANDO que “EL GCDMX” y “LA DIPUTACIÓN” comparten la filosofía de 
trabajo en red a través de la colaboración y cooperación entre los gobiernos locales que 
componen su territorio, con el máximo respeto a su autonomía local, y a fin de garantizar 
respeto a los derechos fundamentales y el bienestar en su territorio, proporcionando 
servicios de calidad a su ciudadanía. 
 
TENIENDO PRESENTE que tanto “EL GCDMX” como “LA DIPUTACIÓN” tienen 
sensibilidades compartidas en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la lucha 
contra la violencia de género y la construcción de territorios de paz, se considera una 
oportunidad establecer un marco de actuación para la construcción de espacios de diálogo y 
trabajo conjunto para abordar estas materias. 
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CONSCIENTES que ambas instituciones han adquirido un compromiso firme con las 
Agendas Globales y la consecución de desarrollo sostenible en sus territorios, por ello se 
considera que este acuerdo se incluye como parte del ODS 17 de “revitalizar las alianzas 
para el desarrollo sostenible”. 
 
INTERESADAS en establecer relaciones estables que permitan impulsar nuevas iniciativas 
de cooperación entre ambas instituciones para cumplir así con los prioridades y objetivos 
que se han marcado los gobiernos de cada una de ellas. 
 
La minuta de este protocolo general ha sido aprobada mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Diputación de Barcelona de fecha […] y ha sido emitido en fecha […] el 
Dictamen de la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de México. 
 
 “LA DIPUTACIÓN” transmitirá el presente protocolo general al Registro de Convenios de 
Colaboración y Cooperación de la Generalitat de Catalunya en complimiento de lo que 
establece la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 
 
“El GCDMX” enviará el presente protocolo general a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en cumplimiento del artículo 7º de la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
 
En atención a las declaraciones expresadas, “LAS PARTES” suscriben este acuerdo de 
voluntades de conformidad con las siguientes: 
 

ARTÍCULOS 
 
PRIMERO. OBJETIVO 
 
El presente protocolo general tiene el objetivo de establecer las bases generales de 
cooperación y colaboración entre “LAS PARTES” para la construcción de un espacio de 
trabajo propicio para compartir conocimientos y experiencias entre ambos gobiernos, así 
como desarrollar acciones para avanzar en la construcción de territorios de paz y combatir 
la violencia de género en ambos territorios.  
 
Lo anterior, en pleno respecto a la normativa y procedimientos de cada una de “LAS 
PARTES”.  
 
SEGUNDO. ÁREAS DE COOPERACIÓN 
 
A modo enunciativo, más no limitativo, los ámbitos de trabajo en los que “LAS PARTES” se 
comprometen a identificar y construir iniciativas inspiradas e innovadoras son las siguientes:  
 

1. Construcción de territorios de paz 
2. Lucha contra la violencia de género 

 
TERCERO. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN 
 
Bajo este marco, se podrán establecer Convenios Específicos u otros instrumentos de 
cooperación que recogerán iniciativas y acciones vinculadas a las áreas de trabajo 
señaladas en el presente acuerdo.  
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Los instrumentos específicos deberán constar por escrito y describirán con precisión sus 
objetivos, las obligaciones que asume cada una de las partes, las actividades a realizar, 
enlaces y coordinadores o responsables, recursos técnicos y materiales, presupuestos, 
publicación de resultados y actividades de difusión, controles de evaluación y seguimiento, 
compromisos en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, aportaciones 
económicas de cada parte, vigencia, justificación de la aplicación de los fondos recibidos, 
estableciéndose, en su caso, las actuaciones de comprobación que ambas instituciones 
consideren necesarias; así como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar 
sus propósitos y alcances. 
 
A este protocolo general podrán adherirse otras Instituciones a través de las adendas 
pertinentes que, a su vez, también ejecutarán las actividades que les puedan corresponder 
mediante convenios específicos de colaboración. 
 
CUARTO. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
 
“LAS PARTES” integrarán una Comisión de Seguimiento del protocolo general, 
conformada por un representante de cada una de ellas, con las finalidades siguientes: 
 

- Compartir información sobre los ámbitos temáticos de actuación previstos en el 
artículo segundo.  

- Proponer los acuerdos específicos en los que se materializarán las aportaciones 
económicas de las partes para poder realizar actuaciones concretas.  

 
La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea 
necesario en función de la naturaleza de los asuntos a tratar. 
 
QUINTO. MIEMBROS DE LA COMISIÓM DE SEGUIMIENTO 
 
Para la correcta coordinación y seguimiento del cumplimiento del objeto del presente 
instrumento jurídico, “LAS PARTES” designan como enlaces: 
 
Por parte de “EL GCDMX”: Coordinador/a General de Asesores y Asuntos Internacionales. 
 
Por parte de “LA DIPUTACIÓN”: Director/a de Relaciones Internacionales  
 
SEXTO. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD  
 
“EL GCDMX” y “LA DIPUTACIÓN” se comprometen a realizar la difusión de los resultados 
de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del presente protocolo general. En toda 
divulgación, cualquiera que sea su forma, deberá explicarse la colaboración de ambas 
partes acompañadas, en su caso, del logotipo de las dos instituciones.  
 
SÉPTIMO. NOTIFICACIONES 
 
“LAS PARTES” mantendrán intercambio directo por vía electrónica para la debida 
ejecución del presente acuerdo de Colaboración mediante las direcciones de correo 
electrónico siguientes: 
 
Por “EL GCDMX”: diana.alarcon@cdmx.gob.mx 
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Por “LA DIPUTACIÓN”: d.relacionsint@diba.cat 
 
OCTAVO. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
“LAS PARTES” tomarán las medidas necesarias para proteger los datos, informes o 
material que por su naturaleza son considerados de uso sensible o restringido. En este 
sentido, se comprometen a no divulgar a ninguna persona física o moral la información de 
carácter confidencial a que tuvieran acceso, ya sea de forma escrita u oral, directa o 
indirectamente, y a su utilización única y exclusivamente para los propósitos para los cuales 
les fue proporcionada. 
 
NOVENO. DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
 
“LAS PARTES” convienen que el presente protocolo general de actuaciones es producto 
de la buena fe por lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo 
respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelto por ambas partes de 
común acuerdo. 
 
Si en última instancia no llegaran a ningún acuerdo, “LAS PARTES” podrán terminar de 
manera anticipada el presente protocolo general, tomando las previsiones a que haya lugar 
para tales efectos. 
 
DÉCIMO. DISPOSICIONES FINALES 
 
1. VIGENCIA  
 
Este protocolo general entrará en vigor el día de la última firma de las partes y estará 
vigente durante los 3 años siguientes a la fecha de inicio de la vigencia. 
 
El protocolo general podrá ser prorrogado de forma expresa por un año más, previo los 
acuerdos que correspondan entre las partes firmantes del mismo. 
 
2. MODIFICACIONES 
 
El presente protocolo general podrá modificarse o adicionarse de común acuerdo y por 
escrito de "LAS PARTES" mediante la firma del protocolo general Modificatorio respectivo 
por sus representantes legales. Las modificaciones al protocolo general obligarán a "LAS 
PARTES" a partir de la fecha de su firma. 
 
3. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL PROTOCOLO 
 
El presente protocolo general se puede resolver o extinguir por las causas siguientes: 
 

a) Por la realización de su objeto o expiración de su plazo. 
 

b) Por desaparición del objeto.  
 

c) Por acuerdo de “LAS PARTES” firmantes. 
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d) De forma unilateral por cualquiera de las partes, por causa justificada, comunicándola 
a la otra de forma expresa, con tres meses de antelación. En cualquier caso, esta 
rescisión no afectará a las actuaciones en curso, acordando las partes extender la 
duración del protocolo general hasta la ejecución completa de las mismas.  

 
4. RELACIONES LABORALES  
 
Queda estipulado por "LAS PARTES" que el personal contratado, empleado o comisionado 
por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará 
relación laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que 
asumen plena responsabilidad por este concepto. En ningún caso, la otra parte pueda ser 
considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose, en consecuencia, cada una de 
ellas, a sacar a la otra en paz y a salvo frente a cualquier reclamación o demanda que su 
personal pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de 
cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra 
naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar. 
 
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente protocolo general de 
actuaciones, lo firman libre de vicios en la voluntad, tales como error, dolo, mala fe, violencia 
o lesión, en dos tantos originales, en la ciudad de Barcelona, España el día -– del mes de ---
- de dos mil veinte y la Ciudad de México, México, el ___ día del mes de ___ de dos mil 
veinte.” 

 
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Govern de la Ciutat de Mèxic.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
definitivament, la revocació parcial, per import de 2.659,99 € a l’entitat COMSOC 
Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i 1.875,51 € de la 
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions, i reconèixer el crèdit derivat de la 
despesa per import de 1.442,22 € a favor de l’entitat COMSOC Comunicació 
social (Exp. núm. 2017/5919).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
la Direcció de Relacions Internacionals, fomenta activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona 
sobre la cooperació al desenvolupament, el desenvolupament humà sostenible i els 
drets humans. 
 
En aquest sentit, es facilita la tasca dels ens locals de la demarcació de Barcelona per 
informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats, sense ànim de 
lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de Barcelona a través de la 
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configuració d’un catàleg amb la selecció i agrupació d’activitats diverses d’educació 
per al desenvolupament, proposades per entitats sense ànim de lucre, i posar-lo a 
disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.  
 
En data 8 de juny de 2017 va ser aprovada, per acord de la Junta de Govern de la 
corporació (AJG 255/17), la convocatòria que incorpora les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017.  
 
En data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009143. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201720175120009143 d’“Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament” 2017, l’acció “Cooperem o competim?” de l’entitat COMSOC 
Comunicació social va rebre una subvenció per import de SIS MIL CINC-CENTS 
QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (6.515,44 €) i l’acció “Tallers 
de contes radiofònics pels Drets Humans” de la mateixa entitat va rebre una subvenció 
per import de CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (5.440 €).  
 
De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de 
les subvencions atorgades en el marc d’aquesta convocatòria estava comprès entre l’1 
d’octubre 2017 i el 31 d’octubre de 2018.  
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases d’aquesta convocatòria, el primer 
pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada es tramitaria per avançat un 
cop la Diputació de Barcelona rebés l’acceptació expressa de la subvenció per part del 
beneficiari i el compromís d’almenys una quarta part dels municipis on es realitzaria 
l’acció subvencionada. En conseqüència, en data 27 de desembre de 2017 es va 
realitzar el primer pagament a l’entitat COMSOC Comunicació social per l’acció 
“Cooperem o competim?” per import de TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (3.257,72 €) (número op. Comptable 
1704053708) i en data 27 de desembre de 2017 es va realitzar el primer pagament a 
la mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans” per 
import de DOS MIL SET-CENTS VINT EUROS (2.720 €) (número op. Comptable 
1704053760). El pagament del 50 % restant es tramitaria, previ lliurament del compte 
justificatiu simplificat, que s’havia de presentar abans del 31 de desembre de 2018.  
 
Aquests pagaments es van imputar, el primer pagament al pressupost de despeses de 
l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona i el segon pagament al pressupost de 
despeses de l’exercici de 2018 d’aquesta corporació.   
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Així mateix, el punt 17 de les Bases establia que, en cas que les entitats beneficiàries 
no portessin a terme l’execució de la totalitat de les accions proposades a la sol·licitud, 
l’import total de la subvenció atorgada s’ajustaria en funció del nombre d’accions 
efectivament realitzades, sobre la base de l’import subvencionat per acció. I la Base 
19.1 disposava que, en el cas que els documents presentats com a justificació fossin 
incorrectes o incomplets, es comunicaria a l’interessat la necessitat d’esmenar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a 
comptar de l’endemà que fos notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
procediria a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la 
consegüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.  
 
En data 16 de juliol de 2020 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va emetre 
informe indicant que en dues de les subvencions atorgades a l’entitat COMSOC 
Comunicació social en la convocatòria 201720175120009143 l’import final 
correctament justificat havia estat inferior a l’import atorgat i proposava la seva 
revocació parcial. 
 
De conformitat a la proposta de l’esmentat informe, en data 30 de juliol 2020 
mitjançant acord núm. 328/20 de la Junta de Govern d’aquesta corporació es va 
aprovar, inicialment, la revocació parcial per import de DOS MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (2.659,99 €) a l’entitat 
COMSOC Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.875,51 €) a la mateixa 
entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions 201720175120009143, i es va atorgar a l’entitat un 
termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest 
acord, per tal que presentés les al·legacions i altres elements de prova que considerés 
oportunes. 
 
En data 14 d’octubre de 2020 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament elabora 
informe en què indica que en data 3 de setembre de 2020 es va posar a disposició de 
l’entitat COMSOC Comunicació social la notificació de l’esmentat acord núm. 328/20 i 
en data 14 de setembre de 2019 consta rebutjada pel sistema eNOTUM, per tant es 
dona el tràmit per efectuat i es continua el procediment obrint el termini per a la 
presentació d’al·legacions. Transcorreguts els quinze dies a comptar de l’endemà en 
què queda rebutjada la notificació sense que l’entitat COMSOC Comunicació social 
hagi presentat al·legacions a l’acord de revocació, aquesta Oficina proposa la seva 
revocació parcial definitiva donant per reproduïts els arguments indicats en l’acord 
núm. 328/20. 

 
Així mateix, el citat informe indica que actualment existeix un saldo pendent de 
pagament a favor de l’entitat per l’acció:  
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• “Cooperem o competim?”: de 597,73 €, que es correspon a la diferència entre 
l’import correctament justificat a càrrec de la subvenció (3.855,45 €) i el pagament 
avançat realitzat (3.257,72 €), 

• i el “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”: 844,49 €, que es correspon a 
la diferència entre l’import correctament justificat a càrrec de la subvenció 
(3.564,49 €) i el pagament avançat realitzat (2.720 €). 

 
Atenent que el segon i últim pagament d’aquesta subvenció estava contemplat com a 
operació comptable al pressupost 2018, i que les operacions comptables d’anys 
anteriors al 2019 no han passat com a romanents l’any 2020, i vista la data de 
proposta d’aprovació definitiva d’aquesta revocació parcial, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament proposa autoritzar el reconeixement de crèdit per import de 
1.442,22 € (597,73 € per l’acció “Cooperem o competim?” i 844,49 € per l’acció “Taller 
de contes Radiofònics pels Drets Humans”) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost 2020 de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, basant-se en l’informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 14 d’octubre de 2020, i de 
conformitat amb l’acord núm. 328/20 de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 
2020, es proposa definitivament revocar parcialment per import de DOS MIL SIS-
CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (2.659,99 €) a 
l’entitat COMSOC Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i MIL VUIT-
CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.875,51 €) a la 
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions 201720175120009143, aprovades mitjançant 
acord de la Junta de Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Així mateix, es proposa el reconeixement de crèdit de la despesa per import de MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
(1.442,22 €), de la qual existia consignació pressupostària adequada i suficient en 
l’any 2018 i 2019, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment 
ajustat a dret (AJG 586/17), i s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu per l’any 
2020, per fer el darrer pagament a l’entitat COMSOC Comunicació social de CINC-
CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (597,73 €) de 
l’acció “Cooperem o competim?” i VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (844,49 €) de l’acció “Taller de contes Radiofònics pels 
Drets Humans”. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i en bases específiques de la convocatòria 201720175120009143 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense 
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ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017 aprovades 
mitjançant acord 255/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de 
juny de 2017, i publicades al BOPB de data 22 de juny de 2017. 
 
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions 
públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2020, en relació amb l'annex 4 de les Instruccions de Control Intern de la 
Diputació de Barcelona 2020, referent al reconeixement de crèdit. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import de DOS MIL 
SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (2.659,99 €) 
a l’entitat COMSOC Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i MIL 
VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.875,51 €) 
a la mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions 201720175120009143 aprovades mitjançant 
acord de la Junta de Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017, de conformitat 
amb l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 14 d’octubre de 
2020.  
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Segon. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (1.442,22 €) 
a favor de l’entitat COMSOC Comunicació social en base als arguments adduïts en la 
part expositiva de la resolució. 
 
Tercer.  AUTORITZAR I DISPOSAR MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS 
EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (1.442,22 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 
2020 per a realitzar el darrer pagament a l’entitat COMSOC- Comunicació social de 
CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (597,73 €) 
de l’acció “Cooperem o competim?” i VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (844,49 €) de l’acció “Taller de contes Radiofònics 
pels Drets Humans”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201720175120009143 aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern 586/17, de 
data 9 de novembre de 2017. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a COMSOC Comunicació social.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
definitivament diversos ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 que es van tenir per desistits en la resolució definitiva 
aprovada per acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 (Exp. núm. 
2019/0015078).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic i la convocatòria per a la concessió de recursos (acord 
núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener 
de 2020). 

 
2. La instrucció de les sol·licituds d’aquesta convocatòria es va produir durant la 

situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i va resultar afectada 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual el govern espanyol va declarar 
l’estat d’alarma i es va aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del 
virus, entre elles, la suspensió dels terminis administratius. Ara bé, donat que la 
suspensió dels terminis administratius establerta per Reial decret 463/2020 
comptava amb diverses excepcions, entre elles, que el procediment fos 
indispensable per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic 
dels serveis, el que resultava d’aplicació a la convocatòria que s’estava instruint en 
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tant el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals és un dels principals instruments a 
través del qual la Diputació de Barcelona vehicula la seva cooperació i assistència 
als municipis i resta d’ens locals de la província, i que contribueix a què aquests ens 
puguin prestar serveis a la ciutadania i exercir les seves competències, es va 
acordar continuar la tramitació del procediment a l’empara d’aquesta excepció. 

 
3. Tanmateix es va fer necessari modificar el règim per permetre la resolució de les 

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

 
4. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 28 maig de 

2020 (acord núm. 211/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de 29 de maig de 2020), es va aprovar la resolució provisional dels ajuts i es va 
establir un termini per a presentar l’acceptació expressa fins el 19 de juny de 2020, 
transcorregut el qual es va requerir la presentació de les acceptacions pendents, tot 
entenent que els ens que no presentessin l’acceptació desistien tàcitament dels 
ajuts. 

 
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020 

(acord núm. 331/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 
d’agost de 2020), va resoldre definitivament el procediment de concessió d'ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020, i va tenir per desistits tàcitament per manca de 
presentació de les acceptacions expresses, entre d’altres, els ens següents: 

 
- L’Ajuntament de Ripollet, pel que fa a la sol·licitud amb número PMT 

2040009013 per a l’actuació “Difusió i material activitat “EN BICI A LA FEINA”.  
- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pel que fa a la sol·licitud amb número 

PMT 2040012532 per a l’actuació “Arranjament d’habitatges”.  
 

6. Respecte de l’Ajuntament de Ripollet, l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció 
Ambiental, en data 6 d’octubre de 2020, ha emès informe, que s’incorpora a 
l’expedient i que es reprodueix a continuació: 
 
“Amb data 19/06/2020 l’Ajuntament de Ripollet es va posar en contacte amb 
l’Oficina gestora del recurs a través de correu electrònic. A continuació es 
reprodueix el contingut del correu: 
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AJUNTAMENT DE RIPOLLET 
 
Referència 2040009013: 

• Pla de mandat: 2020-2023 
• Convocatòria Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 
• Recurs: Activitats de sensibilització i educació ambiental 
• Actuació: DIFUSIÓ I MATERIAL ACTIVITAT 'EN BICI A LA FEINA' 
• Codificació: 20/Y/285564 

 
[...] 
 
En relació amb l’acceptació de l’ajut econòmic per a la DIFUSIÓ I MATERIAL de 
l’ACTIVITAT 'EN BICI A LA FEINA', us informem: 
 
Que estem intentant signar i presentar l’Acceptació de la concessió, del PMT, per 
tal que l‘ajut sigui concedit. 
 
Us adjuntem PDF del formulari d’acceptació amb la signatura electrònica de la 
Tècnica de Medi Ambient, Mobilitat i transport per tal que ho vegeu. 
 
Hem fet tots els tràmits al PMT fins arribar l’últim pas, que és la presentació. 
Tenim l’esborrany de la tramitació que es pot veure a ESBORRANYS amb data 
18/06/2020 a les 20:36h. 
 
Hem parlat amb els nostres informàtics, però diuen que potser és un problema de la 
tarja. 
 
Ens han aconsellat provar amb Firefox, Chrome, Explorer... però no hi ha manera, 
no li deixa signar a la Tècnica. 
 
La veritat és que treballant des de casa estem tenint molts problemes amb la 
signatura digital, amb EACAT també. 
 
Us preguem accepteu aquest correu com a presentació de la ACCEPTACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ per a l’ajut econòmic corresponent al recurs d’Activitats de 
sensibilització i educació ambiental, atès que no hem aconseguit presentar-ho a 
través del PTM, per impossibilitat de poder signar. 
 
L’acceptació de la concessió, en la qual hem adjuntat el formulari C3-003 signat 
digitalment per la Tècnica de l’Ajuntament de Ripollet RMM. 
 
Us agrairíem ens doneu resposta per confirmar que es dona per acceptada la 
presentació de l’acceptació de recursos, o bé, com podem presentar-ho. [...] 
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Amb data 22/06/2020 se’ls respon per correu electrònic que tindrien l’opció de 
presentar l’acceptació per la plataforma EACAT. El mateix dia 22/06/2020 
l’Ajuntament de Ripollet presenta l’acceptació via EACAT. 
 
A continuació es copia una part del comprovant del registre [...] 
 
Amb data 23/06/2020 des de la Unitat de Registre de la Diputació de Barcelona 
s’envia un correu electrònic amb la documentació rebuda a través del registre de la 
plataforma EACAT. 
 
Amb data 25/06/2020 el document d’acceptació es penja a la plataforma SIGAC, a 
la pestanya documentació. 
 
Conclusions: 
En entrar per la plataforma EACAT cal entendre com a presentada l’acceptació 
expressa i aprovar definitivament la concessió de l’ajut per l’import de 1.000 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 90100/17221/46280.” 

 
7. Respecte de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la Gerència de Serveis de 

Benestar Social, en data 29 de setembre de 2020, ha emès informe, que 
s’incorpora a l’expedient i que es reprodueix a continuació: 

 
“A l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès se li va atorgar de forma provisional, entre 
d’altres, el següent ajut econòmic:  

 
Ens local NIF  Recurs Actuació Import 

concedit 
any 2020 

Núm. PMT Centre 
Gestor 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H Arranjament 
d’habitatges 

Arranjament 
d’habitatges 

6.930,00.-€ 2040012532 Servei de 
Suport de 
Programes 

Socials 
 
La concessió definitiva d’aquest ajut quedava condicionada a l’acceptació expressa 
de l’ajut efectuada abans del 19 de juny de 2020. 
 
Finalitzat aquest termini, en data 22 de juny de 2020, se li requereix a l’ens, a través 
d’una comunicació general amb notificació, a través del PMT, per tal que presentin 
l’acceptació pendent i se l’adverteix que disposa de deu dies hàbils des de l’endemà 
de rebre aquesta notificació per presentar l’acceptació. De no rebre-la s’entendrà 
que ha desistit tàcitament de l’ajut. 
 
A conseqüència de no rebre l’acceptació pel PMT, amb data 9 de juliol de 2020, la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, informa de l’estat definitiu d’aquest ajut 
com desistit. 
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La Junta de Govern, en sessió de 30 de juliol de 2020, aprova la resolució definitiva 
del procediment esmentat i és notifica a l’Ajuntament el desistiment tàcit a l’ajut 
econòmic atorgat de forma provisional. 
 
Un cop l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés rep la notificació del tancament de 
l’expedient per desistiment, en data 14 d’agost de 2020, es posa en contacte amb la 
Unitat de Gestió Econòmica, de l’Oficina de Suport Intern, de la Gerència de 
Serveis de Benestar Social, al·legant que en data 17 de juny de 2020, va enviar via 
e-Notum, la notificació que en la sessió ordinària de Junta de Govern Local de 16 
de juny de 2020, es va adoptar l’acord d’acceptar les subvencions concedides de la 
Diputació de Barcelona, entre elles la de l’actuació de referència.  
 
Tenint en compte que la notificació de l’acord va entrar dins del termini establert per 
presentar l’acceptació de l’ajut, s’informa favorablement la concessió definitiva del 
següent ajut econòmic atorgat de forma provisional:  
 

Ens local NIF  Recurs Actuació Import 
concedit 
any 2020 

Núm. PMT Centre 
Gestor 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H Arranjament 
d’habitatges 

Arranjament 
d’habitatges 

6.930,00.-€ 2040012532 Servei de 
Suport de 
Programes 

Socials 
 
” 

 
8. D’acord amb els informes emesos, es considera que cal tenir per presentada 

l’acceptació expressa d’ambdós ens i, conseqüentment, deixar sense efecte el 
desistiment aprovat i acordar la concessió definitiva dels ajuts sol·licitats. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis. 
 
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en 
aquest acord, que consten a l’annex 8 del dictamen de resolució definitiva del 
procediment de concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
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Locals de l’any 2020 aprovat per la Junta de Govern de 30 de juliol de 2020 (acord 
núm. 331/20): 
 

Ens 
destinatari NIF ens Recurs Actuació Núm. PMT Centre gestor 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D 

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental 

DIFUSIÓ I 
MATERIAL 

ACTIVITAT 'EN 
BICI A LA 

FEINA' 

2040009013 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H Arranjament 
d'habitatges 

Arranjaments 
habitatges 2040012532 

Servei Suport 
de Programes 

Socials 
 
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts que s’indiquen en aquest acord, en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb execució entre l’1 de 
gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. Justificació voluntària fins al 15 de 
novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de gener de 2021 i el 31 de març de 
2021:  
 

Ens 
destinatari 

NIF 
ens Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Centre 

Gestor 

Import 
concessió 
definitiva 

2020 (EUR) 

Ajuntament 
de Ripollet 

P0817
900D 

Activitats de 
sensibilització 

i educació 
ambiental 

Difusió i 
material 

activitat “EN 
BICI A LA 
FEINA” 

2040009013 20/Y/295029 

Oficina 
Tècnica 

d’Educació 
i Promoció 
Ambiental 

1.000,00 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823
800H 

Arranjament 
d’habitatges 

Arranjament 
d’habitatges 2040012532 20/Y/294853 

Servei de 
Suport de 
Programes 

Socials 

6.930,00 

 
Tercer. INCREMENTAR l’autorització de la despesa aprovada pels acords de Junta de 
Govern núm. 5/20 i núm. 154/20, i reduïda per l’acord de Junta de Govern núm. 
331/20, per un import de set mil nou-cents trenta euros (7.930,00 €), per tal de fer 
efectiva la concessió dels ajuts als ens referits en l’acord segon, segons el detall 
següent: 
 

Centre Gestor Número 
expedient SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Import 
2020 (EUR) 

Operació 
comptable 

Servei de Suport de 
Programes Socials 2019/0019794 G/60103/23101/46280 6.930,00 2002900615 

Oficina Tècnica 
d’Educació i 

Promoció Ambiental 
2019/0019960 G/90100/17221/46280 1.000,00 2002900609 
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Quart. APROVAR la disposició de la despesa de set mil nou-cents trenta euros 
(7.930,00€), per fer front als ajuts referits en l’acord segon, d’acord amb el detall 
següent, tot condicionant-ho a la regularització comptable anterior: 
 

• Sis mil nou-cents trenta euros (6.930,00 €) a càrrec de l’aplicació 
G/60103/23101/46280. 

• Mil euros (1.000,00 €) a càrrec de l’aplicació G/90100/17221/46280.  
 
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present acte a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions. 
 
Sisè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del present acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació 
de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva; sense perjudici que s’habilitin altres mitjans de comunicació i 
publicació complementaris.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’adequació dels terminis d’execució i de justificació i del sistema de justificació 
dels ajuts inclosos en la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als 
ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos 
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2018/0014831).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
I. Aprovació de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens 

locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, en relació amb 
les primeres convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” i resolució dels ajuts: 

 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 27 de 

setembre de 2018, la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens 
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 
6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) i el seu règim 
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (dictamen amb 
número de registre 387/18), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 2 de novembre de 2018, en relació amb la primera convocatòria “Eixos 
prioritaris 4 i 6” i amb la primera convocatòria “Projectes d’especialització i 
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competitivitat territorial (PECT)” aprovades, respectivament, a través de l’Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març (DOGC núm. 7078, de 14 de març de 2016) i de 
l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016). 

 
2. Mitjançant la citada línia de suport, la Diputació de Barcelona finança fins a un 

màxim del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en 
el marc de les dues convocatòries esmentades, en favor dels ens del seu àmbit 
territorial. 

 
3. Posteriorment, i pel mateix òrgan, en sessió de 31 de gener de 2019 (dictamen amb 

núm. de registre 19), es va resoldre la concessió dels ajuts, d’acord amb l’informe 
emès per la Direcció de Serveis de Cooperació Local, acord que va ser publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2019. 

 
4. L’article 20 del règim regulador de la Línia de suport per a l’atorgament de 

subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, 
convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT)” estableix els terminis d’execució que es reprodueixen tot seguit, 
d’acord amb l’establert en les corresponents bases reguladores, aprovades per la 
Generalitat de Catalunya a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, pels ajuts 
del PO FEDER de Catalunya 2014 -2020, Eixos prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya Núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i per l’Ordre 
GAH/95/2016, de 26 d'abril, pel que fa als Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7113, de 4 de 
maig de 2016): 

 
“ 
1. Les actuacions no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i han d’estar 

executades i pagades el 31 de desembre de 2020.  
 
2. Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de 

novembre de 2020, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat un 
mínim del 70 % de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran 
d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per 
executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de desembre de 
2023.” 

 
.../...” 

5. Així mateix, l’article 22 del règim regulador regula la forma del pagament, en els 
termes següents: 
“ 
1. “Es realitzarà un pagament avançat a cada ens local beneficiari per l’import corresponent 

a l’anualitat 2019, en el moment posterior a la concessió i un cop transcorregut el termini 
establert a l’article 19 del present règim. Aquest pagament queda condicionat a que l’ens 
local hagi iniciat l’execució de les actuacions subvencionades. A aquests efectes, la 
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Diputació de Barcelona podrà sol·licitar a l’ens local en qualsevol moment la 
documentació complementària que acrediti l’estat d’execució de les actuacions. 

 
2. El pagament de l’import corresponent a l’anualitat 2020 es realitzarà de forma avançada, 

un cop l’ens local justifiqui actuacions per un volum que permeti mantenir el percentatge 
de cofinançament de la Diputació de Barcelona en relació amb l’import corresponent a 
l’anualitat 2019 i pagat per avançat”. 

 
6. Pel que fa a la justificació de les despeses, l’article 22 del règim regulador regula en 

els seus apartats 3 a 6 la forma en que s’ha de realitzar, en els termes següents: 
“ 
3. Per a la justificació de les despeses, els ens locals hauran de presentar còpia dels 

informes de verificació emesos per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 125.4 del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i 
del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que 
deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell.  
 

4. La presentació de la còpia dels informes de verificació de la despesa per part dels ens 
locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona es realitzarà en un termini no superior a 
un mes des de la seva emissió i a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Diputació de Barcelona (PMT).  

 
5. La despesa finançada per la Diputació de Barcelona serà com a màxim, del 25 per cent 

de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, percentatge que serà mantingut 
dins cada projecte, operació, actuació, contracte i factura que hagin estat verificats. 

 
6. En cas que existeixin incidències detectades en els processos de revisió i control de les 

certificacions presentades pels ens locals, que comportin la determinació d’alguna 
despesa pagada per la Diputació com a no elegible, l’ens local haurà de procedir al 
reintegrament de l'import que correspongui. 

.../...” 
7. Amb posterioritat a l’atorgament dels ajuts, s’han produït diverses renúncies d’ens 

locals destinataris, atenent a la dificultat d’executar els projectes cofinançats: 
Consell Comarcal del Vallès Oriental (actuació “Turisme sostenible baix Montseny”); 
la de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort (actuació “Vi de tina: unint 
innovació i patrimoni en el sector vitivinícola”) i la de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès (actuació “Penedès sostenible i saludable”). 

 
II. Aprovació de mesures de flexibilització dels ajuts i subvencions: 
 
1. El Reial decret 463/2020 de 14 de març va ser prorrogat posteriorment en diverses 

ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant d’altres mesures en diversos 
àmbits, tant per part del Govern Espanyol com de la Generalitat de Catalunya. 
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2. En matèria de subvencions i ajuts cal fer referència, per ordre cronològic, en primer 
lloc, al Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març, de 
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries. El seu capítol II inclou un conjunt de mesures 
excepcionals en l’àmbit subvencional, en virtut de les quals els òrgans atorgants de 
subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d’acord amb la 
normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les 
condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries per tal de pal·liar els 
efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com als perceptors que es 
poden veure perjudicats. 

 
3. En segon lloc, al Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 

mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19. El seu article 54 estableix en matèria de subvencions i ajuts públics la 
possibilitat d’ampliació dels terminis d’execució de l’activitat subvencionada i, si 
escau, també la de la justificació i comprovació de l’execució. A aquests efectes el 
citat article disposa que l’òrgan competent ha de justificar únicament la impossibilitat 
de realitzar l’activitat subvencionada durant la vigència de l’estat d’alarma així com 
la insuficiència del termini que resti. 

 
4. En tercer lloc, la Diputació de Barcelona, per Decret de la Presidència núm. 

4573/20, de 18 de maig de 2020, va establir diverses mesures i criteris en matèria 
de subvencions per fer front a les conseqüències derivades de la COVID-19, en 
coherència amb l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
Concretament en el seu apartat segon, pel que fa als expedients aprovats abans del 
14 de març de 2020 i en fase de resolució o execució en el moment de l’entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, va establir, entre d’altres mesures: 

 
“ 
1. Si no s’han acomplert l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut com a conseqüència de la 

COVID-19 o de les mesures per combatre-la, l’òrgan competent podrà adoptar les 
mesures següents: 

 
a) Ajornar el termini d’execució de l’activitat subvencionada i, en el seu cas, de la seva 

justificació. En aquest cas, l’òrgan competent només ha de justificar l’ampliació del 
termini d’execució donada la impossibilitat de realitzar l’activitat subvencionada durant 
la vigència de l’estat d’alarma i l’insuficient termini que restarà per executar els 
projectes o les activitats un cop finalitzat l’estat d’alarma. En alguns supòsits, 
degudament motivats, es podrà ampliar més aquest termini, perquè l’execució de 
l’activitat encara no es podrà dur a terme amb normalitat, una vegada aixecat l’estat 
d’alarma. [...]”. 

 
5. Mitjançant el Decret de la Presidència de la Diputació núm. 4833, de 27 de maig de 

2020, sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels 
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procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat 
d’alarma operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis, 
es va acordar en el seu apartat tercer que els terminis d’execució, justificació i 
comprovació d’ajuts públics i subvencions atorgades podran ser ampliats, 
mitjançant acord motivat de l’òrgan competent, en els termes previstos en l’article 
54 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març. 

 
6. Per Reial decret 555/20, de 5 de juny, es va acordar la durada de l’estat d’alarma 

fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020. 
 
7. Per últim, el Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de 

prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per 
la COVID19, obliga a distingir entre l’expiració de les mesures limitatives adoptades 
durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives, i la crisi 
sanitària pròpiament dita, provocada per la pandèmia, la qual subsisteix, i la 
superació de la qual encara no ha estat oficialment declarada ni en l’àmbit nacional 
ni en l’internacional. Aquesta distinció aconsella, mentre perduri la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, l’adopció de mesures urgents de prevenció, contenció 
i coordinació que permetin continuar fent front i controlant la pandèmia, que poden 
incidir en la normal execució dels ajuts concedits, una vegada expirada la vigència 
de l’estat d’alarma i de les mesures extraordinàries de contenció que es van establir 
a la seva empara. 

 
III. Mesures de flexibilització adoptades per la Generalitat en relació amb la 

primera convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT)”: 

 
1. Amb motiu de la COVID-19, les corporacions locals s’han vist en la necessitat de 

prioritzar la seva activitat en el compliment de les directrius i limitacions derivades 
de l’estat d’alarma aprovat pel Govern de l’Estat. Aquesta situació ha provocat la 
necessitat d’ampliar els terminis de sol·licitud de pròrroga i d’execució de les 
actuacions afectades. 

 
2. Per aquest motiu, i prèvia la sol·licitud dels ens locals, des de la Generalitat de 

Catalunya han estat aprovades sengles resolucions de la Consellera de la 
Presidència de data 19/06/20 per donar viabilitat màxima a les operacions 
cofinançades en el marc del FEDER 2014-2020 i que s’han vist afectades pel 
context generat per la COVID-19. Ambdues resolucions aproven l’ampliació dels 
terminis d’execució i de justificació d’actuacions relatives a les primeres 
convocatòries dels Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) i dels 
Eixos Prioritaris 4 i 6; resolucions que han estat comunicades a la Diputació de 
Barcelona com a administració cofinançadora d’aquests ajuts. 

 
3. Concretament, les mesures de flexibilització aprovades per la Generalitat de 

Catalunya s’articulen de la manera següent: 
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a) El termini d’execució, sense pròrroga, s’amplia fins al 31 de desembre de 2021. 
b) El termini de sol·licitud de pròrroga, només per a les entitat locals que hagin 

executat i pagat un mínim del 70 % de l’operació, s’amplia fins al 30 de 
novembre de 2021. 

c) El termini de justificació, sense pròrroga, s’amplia fins al 31 de gener de 2022. 
 

IV. Mesures de flexibilització en el règim regulador de la Línia de suport per a 
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020, en relació amb la primera convocatòria “Eixos 
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT)”, que es proposen adoptar per part de la Diputació de Barcelona: 

 
1. D’acord amb el règim regulador dels ajuts aprovat per la Diputació de Barcelona, 

per tal que es pugui fer efectiva la bestreta prevista per al 2020, l’ens local ha de 
justificar despesa per un volum que permeti mantenir el percentatge de 
cofinançament de la Diputació de Barcelona en relació amb l’import corresponent a 
l’anualitat 2019 i pagat per avançat. Això es tradueix en un volum de justificació de 
despeses de, com a mínim, un import equivalent a l’import avançat multiplicat per 4.  

 
2. D’acord amb les dades incloses en l’informe emès per la Direcció de Serveis de 

Cooperació Local de 21 d’octubre de 2020, si bé hi ha ens locals que han tramès a 
la Diputació de Barcelona la justificació de despeses verificades per la Generalitat 
de Catalunya, en els termes que estableix l’article 22 del règim regulador, ho han fet 
per imports que no assoleixen la quantitat pagada per bestreta al 2019. A data de 
l’emissió del referit informe, cap dels ens locals beneficiaris dels ajuts té despesa 
verificada suficient per poder rebre la bestreta prevista per al 2020. 

 
3. D’acord amb la informació tramesa des de la Direcció General d’Administració Local 

de la Generalitat de Catalunya (DGAL) i per part dels mateixos ens locals 
destinataris dels ajuts, es detecten les següents problemàtiques en l’execució dels 
ajuts cofinançats per la Diputació: 

 
a) Els ens locals executors dels Eixos prioritaris 4 i 6, així com les entitats 

beneficiàries del PECT es troben en la situació que han d’avançar la despesa 
sense un horitzó temporal de pagament de les despeses realitzades. En molts 
casos, les despeses han estat executades des de l’anualitat 2018 i no totes han 
estat verificades per part de la DGAL. Per part de la Diputació de Barcelona, els 
ens locals destinataris han comptat amb el pagament per bestreta de l’anualitat 
2019 dels ajuts. 

 
b) El cobrament de la bestreta de la Diputació prevista per al 2020 va lligat a que la 

DGAL verifiqui definitivament les despeses executades, d’acord amb el sistema 
de justificació aprovat. Aquesta situació provoca que els ens locals no puguin 
remetre a la Diputació la corresponent justificació de despeses de la bestreta de 
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2019 fins que no tinguin les verificacions emeses per la Generalitat de 
Catalunya. 

 
4. Davant la fixació de nous terminis d’execució i de justificació per part de la 

Generalitat de Catalunya, des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la 
Diputació de Barcelona s’ha sol·licitat a les intervencions dels ajuntaments i 
consells comarcals beneficiaris dels ajuts que informin, d’una part, les dades 
relatives a les despeses que han estat verificades i, de l’altre, els imports que han 
estat justificats dins cada anualitat a la Generalitat de Catalunya, amb 
independència de si ha estat verificat definitivament o no i, en darrer terme, l’import 
de la despesa que es preveu justificar dins cada anualitat a la Generalitat de 
Catalunya i a la Diputació de Barcelona com a administracions cofinançadores dels 
ajuts, amb l’objectiu de que des de la Diputació de Barcelona es puguin efectuar els 
ajustos en els terminis d’execució i de justificació i la resta d’adequacions en el 
règim regulador dels ajuts que siguin necessaris per garantir la viabilitat dels 
projectes cofinançats, viabilitat que ha de venir condicionada sempre al 
manteniment del cofinançament dels ajuts per part dels ajuntaments i consells 
comarcals destinataris i responsables de la seva execució. 

 
5. Atès que cal procedir a adequar els nous terminis d’execució i justificació dels ajuts 

cofinançats als nous terminis aprovats per la Generalitat de Catalunya i davant la 
necessitat de plantejar un sistema de justificació tendent a facilitar la viabilitat i 
l’execució dels projectes cofinançats dins del nou marc temporal es proposa 
adequar el règim regulador dels ajuts aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de 27 de setembre de 2018, (dictamen amb 
número de registre 387/18), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 2 de novembre de 2018, en el sentit que es recull a continuació: 

 
a) Modificar l’article 20 del règim regulador relatiu als terminis d’execució, 

adequant-lo al criteri proposat per la Generalitat de Catalunya. 
 
b) Modificar l’article 22 de l’esmentat règim regulador relatiu al sistema de 

pagament. 
 
c) Adequar el sistema de justificació de despeses, per tal que permeti als ens locals 

presentar a la Diputació de Barcelona la justificació de les despeses presentades 
a la Generalitat de Catalunya, amb l’establiment d’una fase posterior on es 
justifiquin aquelles despeses que hagin estat efectivament verificades per la 
Generalitat de Catalunya.  

 
d) Incloure els ajustos corresponents en el model normalitzat de justificació de 

despeses (E4-001-16) i en el tràmit de justificació de les despeses, que inclogui 
també la possibilitat de justificar despeses presentades davant de la Generalitat 
de Catalunya pendents de verificació definitiva. 
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Fonaments de dret 
 
1. Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i les 
disposicions que prorroguen l’estat d’alarma i amplien, modifiquen i desenvolupen el 
que aquest reial decret va establir en el seu primer moment. 

 
2. Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, que ha entrat en vigor el 2 d’abril, pel qual 

s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 

 
3. Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció 

i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19. 
 
4. Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març, de modificació 

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

 
5. Resolució de la Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de 

data 19 de juny de 2020 per la qual, a l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, 
de 24 de març, s’adopten determinades mesures de flexibilització de les bases 
reguladores de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, 1a convocatòria, per donar viabilitat màxima a operacions 
cofinançades que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19. 

 
6. Resolució de la Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de 

data 19 de juny de 2020 per la qual, a l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, 
de 24 de març, s’adopten determinades mesures de flexibilització de les bases 
reguladores de les subvencions a projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020, 1a convocatòria, per donar viabilitat màxima a operacions 
cofinançades que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19. 

 
7. Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4573, de 18 de maig de 

2020, pel qual s’estableixen mesures i criteris en matèria de subvencions per fer 
front a les conseqüències derivades de la COVID-19, que estableix les mesures i 
criteris d’aplicació en la gestió i tramitació dels procediments de subvencions i ajuts 
de la Diputació de Barcelona per fer front a les conseqüències derivades de la 
declaració de l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19 i preveu, entre d’altres mesures, la relativa a l’ajornament dels terminis 
d’execució de l’activitat subvencionada i, en el seu cas, de la seva justificació; 
mesures totes elles que es podran aplicar de forma supletòria a aquelles 
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subvencions i ajuts inclosos al Pla Xarxa de Governs Locals, sens perjudici del 
règim específic que li és d'aplicació. 

 
8. Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833, de 27 de maig de 

2020, sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels 
procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat 
d’alarma operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis. 

 
9. L’adopció d’aquest acte, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm.1/2020 

aprovada per Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en data 16 de desembre de 2020, és competència de 
la Junta de Govern, en relació amb la Xarxa de Governs Locals, respecte la creació 
d’instruments i espais de cooperació específics en desplegament del Pla Xarxa de 
Governs Locals per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la modificació dels articles 20, 22 i 26 del règim regulador de la 
Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb l’informe emès per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de 21 d’octubre de 2020, el qual s’incorpora a l’expedient, en els 
termes que tot seguit s’indica: 
 

Article 20 – Terminis d’execució.  
 
On deia: 
“ 
1. Les actuacions no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i han d’estar 

executades i pagades el 31 de desembre de 2020.  
 

2. Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de 
novembre de 2020, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat 
un mínim del 70 % de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que 
s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini 
màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de 
desembre de 2023.” 

 
Ha de dir: 
“ 
1. Les actuacions no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i han d’estar 

executades i pagades el 31 de desembre de 2021. 
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2. Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de 
novembre de 2021, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i 
pagat un mínim del 70 % de l'operació que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de 
l'òrgan competent. 

 
3. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les 

pròrrogues, serà el 31 de desembre de 2023.” 
 

Article 22 - Pagament.  
 

On deia: 
 
“.../... 
2. El pagament de l’import corresponent a l’anualitat 2020 es realitzarà de forma 

avançada, un cop l’ens local justifiqui actuacions per un volum que permeti mantenir 
el percentatge de cofinançament de la Diputació de Barcelona en relació amb l’import 
corresponent a l’anualitat 2019 i pagat per avançat. 

 
3. Per a la justificació de les despeses, els ens locals hauran de presentar còpia dels 

informes de verificació emesos per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 125.4 del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, 
al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de 
Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell. 

 
4. La presentació de la còpia dels informes de verificació de la despesa per part dels ens 

locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona es realitzarà en un termini no superior 
a un mes des de la seva emissió i a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Diputació de Barcelona (PMT). 

 
5. La despesa finançada per la Diputació de Barcelona serà com a màxim, del 25 per 

cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, percentatge que serà 
mantingut dins cada projecte, operació, actuació, contracte i factura que hagin estat 
verificats. 

 
6. En cas que existeixin incidències detectades en els processos de revisió i control de 

les certificacions presentades pels ens locals, que comportin la determinació d’alguna 
despesa pagada per la Diputació com a no elegible, l’ens local haurà de procedir al 
reintegrament de l'import que correspongui.” 

 
Ha de dir: 
 
“.../.. 
2. El pagament de l’import corresponent a l’anualitat 2020 es realitzarà de forma 

avançada un cop l’ens local justifiqui i la Diputació validi la justificació de despeses 
referides a les actuacions objecte de l’ajut per un volum que permeti mantenir el 
percentatge de cofinançament de la Diputació de Barcelona en relació amb l’import 
corresponent a l’anualitat 2019 i pagat per avançat. Això es tradueix en un volum 
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de justificació de despeses validada per la Diputació de, com a mínim, un 
import equivalent a l’import avançat multiplicat per 4. En cas que aquest volum 
de despesa validada no sigui assolida per part dels ens locals beneficiaris, es 
procedirà a fer pagaments parcials de la bestreta prevista per a l’anualitat 2020 
en la part proporcional a l’import efectivament justificat. Aquestes justificacions 
es podran realitzar parcialment i la seva validació per part de la Diputació 
podran generar aquests pagaments parcials que aniran a càrrec de la bestreta 
prevista per a l’anualitat 2020, en la part que correspongui a les quantitats 
justificades efectivament. La ràtio relativa al percentatge de cofinançament de la 
Diputació de Barcelona haurà de mantenir-se també en relació amb l’import 
corresponent a la distribució de la despesa finançada per la Diputació d’acord 
la distribució de l’ajut amb càrrec als capítols pressupostaris 4 i 7 de despesa 
del pressupost de la Diputació, d’acord amb la resolució dels ajuts, que va 
efectuar-se en virtut de les sol·licituds rebudes i sens perjudici que aquesta 
distribució pugui ajustar-se per part de la Diputació de Barcelona, 
motivadament i sense que comporti un increment dels ajuts. 

 
3. Per a la justificació de les despeses, es procedirà de la manera següent:  
 

a) En una primera fase, els ens locals beneficiaris presentaran a la Diputació de 
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Diputació de Barcelona (PMT), còpia del “Certificat i 
declaració de despeses – Beneficiari - Sol·licitud de reemborsament” que 
s’emet al moment de presentació de la certificació davant la Generalitat de 
Catalunya, juntament amb el formulari homologat de justificació de 
despeses. No obstant els terminis establerts, i per garantir el pagament 
avançat a què fa referència l’apartat 2 dins l’anualitat en curs, cal que els ens 
participants lliurin a la Diputació de Barcelona (via PMT) totes les 
justificacions presentades a la Generalitat de Catalunya, i que encara no han 
estat validades, no més enllà del 20 de novembre de 2020. 

b) Una vegada les justificacions de despeses presentades a la Generalitat de 
Catalunya hagin estat validades definitivament, hauran de presentar còpia dels 
informes de verificació definitius, emesos per la Generalitat, d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 125.4 del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de 
Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu 
Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell. 

c) En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona podrà requerir als ens beneficiaris, el 
lliurament de la documentació que es consideri necessària per a l’exercici del 
seguiment i control de les justificacions, hagin o no estat verificades.  

 
4. La presentació de la còpia dels informes de verificació definitius de la despesa per 

part dels ens locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona es realitzarà en un termini 
no superior a un mes des de la seva emissió i a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions de la Diputació de Barcelona (PMT). 

 
5. La despesa finançada per la Diputació de Barcelona serà com a màxim, del 25 per 

cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, percentatge que serà 
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mantingut dins cada projecte, operació, actuació, contracte i factura que hagin estat 
verificats. 

 
6. El termini de justificació, sense pròrroga, s’amplia fins al 31 de gener de 2022. 
 
7. En cas que existeixin incidències detectades en els processos de revisió i control 

definitius de les certificacions presentades pels ens locals, que comportin la 
determinació d’alguna despesa pagada per la Diputació com a no elegible, l’ens local 
haurà de procedir al reintegrament de l'import que correspongui. En cas de 
reintegrament, es podrà aplicar l’interès de demora corresponent, conforme a 
allò establert als articles 37 (causes de reintegrament) i 38 (naturalesa dels 
crèdits a reintegrar i dels procediments per a la seva exigència) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

 
Article 26 - Audiència i tancament 

 
On deia: 
 
“1. Un cop finalitzades les actuacions, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha 

d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació per 
tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació pendent. 

.../...” 
 

Ha de dir: 
 

“1. Una vegada finalitzades les actuacions, i les justificacions de despeses 
presentades a la Generalitat de Catalunya hagin estat validades definitivament i 
lliurades les copies dels informes de verificació definitius a la Diputació de 
Barcelona, en el termini estipulat a l’article 22.4, es procedirà a l’aprovació de la 
liquidació provisional i s’habilitarà un termini d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació (notificació) per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de 
presentar la justificació pendent. 

.../...” 
 
Segon.- DECLARAR que la resta de condicions establertes al règim regulador de la 
Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” a les que se subjecten els ajuts 
atorgats no varien i es mantenen sense cap altre modificació. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE i ACCEPTAR, la modificació dels terminis aprovats per la 
Generalitat de Catalunya mitjançant les resolucions de la Consellera de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya de data 19/06/20 en relació amb les operacions dels 
Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) i amb les operacions dels 
Eixos prioritaris 4 i 6, respectivament que s’inclouen en l’annex 1, que forma part del 
present dictamen. 
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Quart.- MODIFICAR el formulari normalitzat de Justificació de despeses E4-001-16 de 
la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)", que s’inclou en l’annex 2, que forma 
part del present dictamen. 
 
Cinquè.- MODIFICAR el tràmit de justificació en la Seu electrònica corporativa, en 
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmentat tràmit, que 
s’inclou en l’annex 3, que forma part del present dictamen. 
 
Sisè.- DETERMINAR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu electrònica a l'apartat indicat en l'acord anterior. 
 
Setè.- NOTIFICAR el present dictamen a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats. 
 
Novè.- PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 
contractació consistent en l’adquisició d’impressores multifunció i el servei de 
monitoratge, manteniment i subministrament de tòner dels equips de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a l’empresa 
TEKNOSERVICE SL, mitjançant tramitació ordinària, per procediment obert amb 
una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 
núm. 2019/0014653).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. Per dictamen núm. 127 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
adoptat en sessió ordinària de data 12 de març de 2020, es va aprovar l’expedient 
de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb una 
pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, corresponent 
a l’Adquisició d’impressores multifunció i el servei de monitoratge, 
manteniment i subministrament de tòner dels equips, d’acord amb el que 
s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT). 
 

El pressupost base de licitació de la contractació va ser formulat en termes de preus 
unitaris, es va fixar en la quantitat quinquennal (5 anys) d’1.458.518,27 € IVA inclòs, 
desglossat d’acord amb el següent detall:  

 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 
1.205.387,00 € 253.131,27 € 

 

Aquest pressupost es va deglosar en tres conceptes: 
 

Adquisició, instal·lació i 
configuració dels equips 
(clàusula 3 i 4 del PPT) 

Un pressupost màxim quinquennal (5 anys) de 
276.875,00 €, més 58.143,75 € en concepte del 21 % 
d'IVA. 

Servei de monitoratge i 
manteniment dels equips 
instal·lats (clàusula 5.1 i 
5.2. del PPT) 

Un pressupost màxim quinquennal (5 anys) de 
578.952,00 € més 121.579,92 € en concepte del 21 % 
d'IVA. 

Servei de subministrament 
de tòner (clàusula 5.3. del 
PPT). 

Un pressupost màxim quinquennal (5 anys) de 
349.560,00 € més 73.407,60 € en concepte del 21 % 
d'IVA. 
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Els preus unitaris màxims de licitació es van establir pels imports següents: 
 

Adquisició, instal·lació i configuració dels equips 
 Import preu 

unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
(21 %) 

Total import preu 
unitari màxim 
(IVA inclòs) 

Estimació 
unitats vigència 

contracte 
Equip multifunció 
estàndard làser 
monocrom (clàusula 
3.1. del PPT). 

929,00 € 
per equip* 195,09 € 1.124,09 € 290 

equips** 

Equip multifunció 
alta capacitat làser 
monocrom (clàusula 
3.2. del PPT). 

2.055,00 € 
per equip* 431,55 € 2.486,55 € 1 

 equip 

Equip multifunció 
alta capacitat làser 
a color (clàusula 
3.3. del PPT). 

3.040,00 € 
per equip* 638,40 € 3.678,40 € 1  

equip 

Impressora làser a 
color (clàusula 3.4. 
del PPT). 

790,00 € 
per equip* 165,90 € 955,90 € 3  

equips 

Servei de monitoratge i manteniment dels equips instal·lats 
Servei de 
monitoratge i 
manteniment equips 
(clàusula 5.1 i 5.2. 
del PPT). 

34,00 € 
mes per 

equip 
instal·lat 

7,14 € 41,14 € 
17.028 
mesos 

 

Servei de subministrament de tòner 
Servei de 
subministrament de 
tòner per impressió 
monocrom (clàusula 
5.3. del PPT). 

0'005 € 
per pàgina 

impresa 
 

0,001 € 0,006 € 
68.472.000 

pàgines 
 

Servei de 
subministrament de 
tòner per impressió 
color (clàusula 5.3. 
del PPT). 

0'03 € 
per pàgina 

impresa 
0,006 € 0,036 € 240.000 

pàgines 

 
* El preu dels equips d'impressió inclou l'adquisició, instal·lació, configuració, formació 
als usuaris i retirada i reciclatge dels equips substituïts (clàusula 3 i 4 del PPT). 
 
** 6 unitats dels equips han de tenir funcionalitat de fax (clàusula 3.1 g del PPT). 
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2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. S98 de 
data 20 de maig de 2020 i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona 
de la mateixa data, rectificat en dates 21 de maig i 10 de juny de 2020. 

 
3. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 1 de 

juliol de 2020, va obrir els sobres A corresponents a la documentació administrativa 
de les següents empreses presentades: 

  
Plica núm. 1: TEKNOSERVICE SL  
Plica núm. 2: HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU 
Plica núm. 3: SERVICIOS MICROINFORMATICA SA 
Plica núm. 4: OFFICEXPRESS IBERIA SL 
 

4. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la sessió de data 8 
de juliol de 2020, va obrir els sobres B corresponents a l’oferta econòmica de les 
empreses presentades i admeses que contenien les proposicions següents:  
 

L’empresa TEKNOSERVICE SL, presenta la següent oferta:  
 

• 1) Proposició econòmica: 
 

Adquisició, instal·lació i configuració 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

 Preu unitari màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Adquisició, instal·lació i configuració 

dels equips multifunció estàndard làser 

monocrom (clàusula 3.1 i 4.1 del PPT) 

929'00 € 

per equip* 
897,19 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser 

monocrom (clàusula 3.2 i 4.1 del PPT) 

2.055'00 € 

per equip* 
2.050,00 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser a 

color (clàusula 3.3 i 4.1 del PPT) 

3.040'00 € 

per equip* 
3.030,30 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

impressores làser a color (clàusula 3.4 i 

4.1 del PPT) 

790'00 € 

per equip*  
787,00 € 

 

Servei de monitoratge i manteniment dels equips instal·lats 
 

Servei de monitoratge i manteniment 

(clàusula 5.1 i 5.2 del PPT). 

34'00 € 

mes per equip instal·lat 5,24 € 
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Servei de subministrament de tòner 
 

Servei de subministrament de tòner per 

impressió monocolor (clàusula 5.3. del PPT). 

0'005 € 

per pàgina impresa 0,00463 € 

Servei de subministrament de tòner per 

impressió color (clàusula 5.3. del PPT). 

0'03 € 

per pàgina impresa 0,03 € 

 

*El preu d'adquisició, instal·lació i configuració dels equips inclou la retirada i 
reciclatge dels equips substituïts i la formació als usuaris (clàusula 3 i 4 del PPT). 

 
• 2) Proposició reducció del termini d’instal·lació dels 271 equips d'impressió 

inicials. 
 

 Marqueu amb 
una X l’opció 
escollida 

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 3 mesos  

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 2 mesos X 
 

En cas que marqueu més d’una opció o no en marqueu cap s’entendrà que no oferiu 
reducció de termini i obtindreu 0 punts. 

 

Dins del termini escollit s'hauran d'executar la totalitat de les tasques descrites a 
la clàusula 4.1 del PPT 
 

- L’empresa HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU, presenta la 
següent oferta:  

 
• 1) Proposició econòmica: 

 
Adquisició, instal·lació i configuració 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 

 Preu unitari màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Adquisició, instal·lació i configuració 

dels equips multifunció estàndard làser 

monocrom (clàusula 3.1 i 4.1 del PPT) 

929'00 € 

per equip* 
599,00 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser 

monocrom (clàusula 3.2 i 4.1 del PPT) 

2.055'00 € 

per equip* 
1.275,16 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser a 

color (clàusula 3.3 i 4.1 del PPT) 

3.040'00 € 

per equip* 
1.895,48 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

impressores làser a color (clàusula 3.4 i 

4.1 del PPT) 

790'00 € 

per equip*  
495,00 € 
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Servei de monitoratge i manteniment dels equips instal·lats 
 

Servei de monitoratge i manteniment  

(clàusula 5.1 i 5.2 del PPT). 

34'00 € 

mes per equip instal·lat 20,70 € 

 

Servei de subministrament de tòner 
 

Servei de subministrament de tòner per 

impressió monocolor (clàusula 5.3. del PPT). 

0'005 € 

per pàgina impresa 0,00310 € 

Servei de subministrament de tòner per 

impressió color (clàusula 5.3. del PPT). 

0'03 € 

per pàgina impresa 0,01860 € 

 

*El preu d'adquisició, instal·lació i configuració dels equips inclou la retirada i 
reciclatge dels equips substituïts i la formació als usuaris (clàusula 3 i 4 del PPT). 

 
• 2) Proposició reducció del termini d’instal·lació dels 271 equips d'impressió 

inicials. 
 

 Marqueu amb 
una X l’opció 
escollida 

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 3 mesos  

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 2 mesos X 
 

En cas que marqueu més d’una opció o no en marqueu cap s’entendrà que no oferiu 
reducció de termini i obtindreu 0 punts. 
 
Dins del termini escollit s'hauran d'executar la totalitat de les tasques descrites a 
la clàusula 4.1 del PPT 

 
- L’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA SA, presenta la següent oferta:  

 
• 1) Proposició econòmica: 

 
Adquisició, instal·lació i configuració 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

 Preu unitari màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Adquisició, instal·lació i configuració 

dels equips multifunció estàndard làser 

monocrom (clàusula 3.1 i 4.1 del PPT) 

929'00 € 

per equip* 
928,82 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser 

monocrom (clàusula 3.2 i 4.1 del PPT) 

2.055'00 € 

per equip* 
2.050,97 € 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser a 

color (clàusula 3.3 i 4.1 del PPT) 

3.040'00 € 

per equip* 
3.015,67 € 
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 OFERTA DEL LICITADOR 

 Preu unitari màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Adquisició, instal·lació i configuració 

impressores làser a color (clàusula 3.4 i 

4.1 del PPT) 

790'00 € 

per equip*  
786,27 € 

 

Servei de monitoratge i manteniment dels equips instal·lats 
 

Servei de monitoratge i manteniment  

(clàusula 5.1 i 5.2 del PPT). 

34'00 € 

mes per equip instal·lat 8,10 € 

 

Servei de subministrament de tòner 
 

Servei de subministrament de tòner per 

impressió monocolor (clàusula 5.3. del PPT). 

0'005 € 

per pàgina impresa 0,0044 € 

Servei de subministrament de tòner per 

impressió color (clàusula 5.3. del PPT). 

0'03 € 

per pàgina impresa 0,0276 € 

 

*El preu d'adquisició, instal·lació i configuració dels equips inclou la retirada i 
reciclatge dels equips substituïts i la formació als usuaris (clàusula 3 i 4 del PPT). 

 
• 2) Proposició reducció del termini d’instal·lació dels 271 equips d'impressió 

inicials. 
 

 Marqueu amb 
una X l’opció 
escollida 

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 3 mesos  

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 2 mesos X 
 
En cas que marqueu més d’una opció o no en marqueu cap s’entendrà que no oferiu 
reducció de termini i obtindreu 0 punts. 
 
Dins del termini escollit s'hauran d'executar la totalitat de les tasques descrites a 
la clàusula 4.1 del PPT 

 
- L’empresa OFFICEXPRESS IBERIA SL, presenta la següent oferta:  

 
• 1) Proposició econòmica: 

 
Adquisició, instal·lació i configuració 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

 Preu unitari màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Adquisició, instal·lació i configuració 

dels equips multifunció estàndard làser 

monocrom (clàusula 3.1 i 4.1 del PPT) 

929'00 € 

per equip* 
929,00 
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 OFERTA DEL LICITADOR 

 Preu unitari màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser 

monocrom (clàusula 3.2 i 4.1 del PPT) 

2.055'00 € 

per equip* 
2.055,00 

Adquisició, instal·lació i configuració 

equip multifunció alta capacitat làser a 

color (clàusula 3.3 i 4.1 del PPT) 

3.040'00 € 

per equip* 
3.040,00 

Adquisició, instal·lació i configuració 

impressores làser a color (clàusula 3.4 i 

4.1 del PPT) 

790'00 € 

per equip*  
790,00 

 
Servei de monitoratge i manteniment dels equips instal·lats 

 
Servei de monitoratge i manteniment  

(clàusula 5.1 i 5.2 del PPT). 

34'00 € 

mes per equip instal·lat 
9,46 

 
Servei de subministrament de tòner 

 
Servei de subministrament de tòner per 

impressió monocolor (clàusula 5.3. del PPT). 

0'005 € 

per pàgina impresa 
0,0039 

Servei de subministrament de tòner per 

impressió color (clàusula 5.3. del PPT). 

0'03 € 

per pàgina impresa 
0,0260 

 
*El preu d'adquisició, instal·lació i configuració dels equips inclou la retirada i 
reciclatge dels equips substituïts i la formació als usuaris (clàusula 3 i 4 del PPT). 

 
• 2) Proposició reducció del termini d’instal·lació dels 271 equips d'impressió 

inicials. 
 

 Marqueu amb 
una X l’opció 
escollida 

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 3 mesos  

Termini instal·lació dels 271 equips d’impressió en 2 mesos X 

 
En cas que marqueu més d’una opció o no en marqueu cap s’entendrà que no oferiu 
reducció de termini i obtindreu 0 punts. 
 
Dins del termini escollit s'hauran d'executar la totalitat de les tasques descrites a 
la clàusula 4.1 del PPT 

 
5. Els criteris d’adjudicació que es van tenir en compte a l’hora de considerar quina va 

ser la proposició econòmicament més avantatjosa van ser, de forma decreixent, els 
fixats a la clàusula 1.11) del PCAP, que es reprodueixen a continuació:  

 
“Criteris avaluables de forma automàtica (100 %) 

 
Criteri 1: Preu ............................................................................................... fins a 90 punts. 
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La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta.  
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima 
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 

més elevada. 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més 
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin 
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova 
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el 
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació: 
• Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel 

nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present 
plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és 
l’oferta del licitador. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador 
 

• Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel 
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 d’aquest 
plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és el 
preu de licitació. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= Preu de licitació 

 
Criteri 2: Reducció del termini d’instal·lació dels 271 equips d’impressió inicials (clàusula 4.2. 
del PPT....................................................................................................fins a 10 punts 
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D´acord amb la puntuació següent: 
 
Termini d’instal·lació dels 271 equips d’impressió en 3 mesos..................................5 punts 
Termini d’instal·lació dels 271 equips d’impressió en 2 mesos................................10 punts 
 
En tot cas, l'ORGT es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.” 
 

6. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic en la mateixa sessió de 
data 8 de juliol de 2020 va calcular, en primer lloc el llindar de la baixa anormal en 
relació amb les ofertes econòmiques i, en segon lloc, la puntuació obtinguda per les 
empreses en el criteri 2, observant que, d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, les 
ofertes presentades no eren anormalment baixes, per la qual cosa va calcular la 
puntuació de cada empresa, obtenint l’ordre de classificació que resta com segueix: 

 

Empreses 

                          Criteri 1 (Preu) 

Criteri 2 
(Reducció 
termini 
instal·lació 
equips)  Punts Total Ordre 

 
Preu ofert Diferència Punts  

 
Punts 

(IVA exclòs)  
TEKNOSERVICE 681.078,48 €  524.308,52 € 84,07   10,00   94,07   1   
HP PRINTING AND 
COMPUTING SOLUTIONS, 
S.L.U. 747.572,44  € 457.814,56 € 73,40   10,00   83,40   4   
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 722.610,85 €  482.776,15 €  77,41   10,00   87,41   3   
OFFICEXPRESS IBERIA, S.L. 711.240,68 €  494.146,32 €   79,23   10,00   89,23   2   

Llindar 644.063,05 € 561.323,95 € 90,00    
 
7. Finalment, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la mateixa 

sessió de 8 de juliol de 2020, va proposar l’adjudicació del contracte de 
l'Adquisició d'equips multifunció i el servei de monitoratge, manteniment i 
subministrament de tòner dels equips, a l’empresa TEKNOSERVICE SL, amb 
NIF núm. B41485228, d’acord amb la seva oferta. 

 
8. Cal ajustar la despesa autoritzada inicialment en l'expedient de contractació, per 

adequar-la a la previsió d'inici d'efectes del contracte, de conformitat amb el detall 
següent:  

 
APLICACIÓ Exercici Import licitació Import Adjudicació Ajustament 
1/932/62600 2020 308.040,59 308.040,59 0,00 
1/932/62600 2021 6.744,54 6.744,54 0,00 
1/932/62600 2022 6.744,54 6.744,54 0,00 
1/932/62600 2023 6.744,54 6.744,54 0,00 
1/932/62600 2024 6.744,54 6.744,54 0,00 
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TOTAL PARTIDA  335.018,75 335.018,75  
1/932/21600 2020 178.886,40 17.888,64 -160.997,76 
1/932/21600 2021 219.368,16 219.368,16 0,00 
1/932/21600 2022 224.072,64 224.072,64 0,00 
1/932/21600 2023 228.777,12 228.777,12 0,00 
1/932/21600 2024 233.481,60 233.481,60 0,00 
1/932/21600 2025 38.913,60 199.911,36 160.997,76 
TOTAL PARTIDA  1.123.499,52 1.123.499,52  
TOTAL CONTRACTE  1.458.518,27 1.458.518,27  

 
9. Cal disposar la despesa pluriennal de 1.458.518,27 € (IVA inclòs), derivada 

d'aquesta contractació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva 
d’existència de consignació adequada i suficient en els pressupostos 
corresponents, d’acord amb el detall següent:  

 

Lot/s Exercici Import (Iva 
inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Núm. 
operació 

comptable 
Adquisició, instal·lació i 
configuració dels equips 
multifunció 

2020 308.040,59 1 932 62600 920200/91 

Adquisició, instal·lació i 
configuració dels equips 
multifunció 

2021 a 
2024 26.978,16 1 932 62600 920209/59 

Servei de monitoratge i 
manteniment i tòner 2020 17.888,64 1 932 21600 920200/92 

Servei de monitoratge i 
manteniment i tòner 

2021 a 
2025 1.105.610,88 1 932 21600 920209/58 

 
Fonaments jurídics 
 
1. De conformitat amb la clàusula 1.15) del PCAP, les ofertes presentades per les 

empreses admeses en aquest procés de licitació no eren anormalment baixes. 
 
2. La clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars preveu la 

possibilitat de mantenir íntegrament la totalitat de la despesa per poder fer front al 
major nombre possible de serveis. 

 
3. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal 
per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
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4. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i 
concordants de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
en endavant LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, 
amb data d’efectes 1 de desembre de 2020. 

 
5. La contractació que l’Organisme de Gestió Tributària tramiti per procediment obert, 

per procediment restringit i per procediment negociat amb publicitat està 
encarregada al servei de Contractació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el decret aprovat pel 
mateix organisme de 18 de desembre de 2014 (número 1492/2014). 

 
6. D’acord amb el que estableix l’article 12.a) en relació amb els articles 28.1.e.2) i 

28.2.a) dels Estatuts que regeixen l’ORGT, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Barcelona, en la sessió ordinària, celebrada el dia 28 de març de 2019 (BOPB de 
25 de juny de 2019), la competència per dictar aquest dictamen correspon al Ple de 
la Diputació de Barcelona.     

 
7. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el 
BOPB de 19 de desembre de 2019). 

 
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
Serveis Interns i Sector Públic reunida en sessió de data 8 de juliol de 2020, la 
contractació harmonitzada, relativa a l'adquisició d'equips multifunció i el servei de 
monitoratge, manteniment i subministrament de tòner dels equips, a l’empresa 
TEKNOSERVICE SL, amb NIF núm. B41485228, d’acord amb la seva oferta: 
 

• Proposició econòmica: 
 

Adquisició, instal·lació i configuració 
 

 Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Tipus 

% IVA 

Import IVA Total preu 

unitari ofert 

(IVA inclòs) 

Adquisició, instal·lació i 

configuració dels equips multifunció 

estàndard làser monocrom 

(clàusula 3.1 i 4.1 del PPT) 897,19 € 21 188,41 € 1.085,60 € 
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 Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Tipus 

% IVA 

Import IVA Total preu 

unitari ofert 

(IVA inclòs) 

Adquisició, instal·lació i 

configuració equip multifunció alta 

capacitat làser monocrom (clàusula 

3.2 i 4.1 del PPT) 2.050,00 € 21 430,50 € 2.480,50 € 

Adquisició, instal·lació i 

configuració equip multifunció alta 

capacitat làser a color (clàusula 3.3 

i 4.1 del PPT) 3.030,30 € 21 636,36 € 3.666,66 € 

Adquisició, instal·lació i 

configuració impressores làser a 

color (clàusula 3.4 i 4.1 del PPT) 787,00 € 21 165,27 € 952,27 € 

 

• El preu d'adquisició, instal·lació i configuració dels equips inclou la retirada i 
reciclatge dels equips substituïts i la formació als usuaris (clàusula 3 i 4 del PPT). 

 
Servei de monitoratge i manteniment dels equips instal·lats: 

 

 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Tipus 

% IVA Import IVA 

Total preu 

unitari ofert 

(IVA inclòs) 

Servei de monitoratge i 

manteniment (clàusula 5.1 i 5.2 

del PPT). 5,24 € 21 1,10 € 6,34 € 

 

Servei de subministrament de tòner 
 

 

Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 

Tipus 

% IVA Import IVA 

Total preu 

unitari ofert 

(IVA inclòs) 

Servei de subministrament de 

tòner per impressió monocolor 

(clàusula 5.3. del PPT). 0,00463 € 21 0,0009723 € 0,00560 € 

Servei de subministrament de 

tòner per impressió color 

(clàusula 5.3. del PPT). 0,03 € 21 0,006 € 0,036 € 

 

• El termini d’instal·lació dels 271 equips d’impressió inicials serà de 2 mesos. Dins 
d’aquest termini s'hauran d'executar la totalitat de les tasques descrites a la 
clàusula 4.1 del PPT 

 
Segon. AJUSTAR la despesa autoritzada inicialment en l’expedient de contractació, 
per adequar-la a la previsió d'inici d'efectes del contracte, de conformitat amb el detall 
següent:  
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APLICACIÓ Exercici Import licitació Import Adjudicació Ajustament 
1/932/62600 2020 308.040,59 308.040,59 0,00 
1/932/62600 2021 6.744,54 6.744,54 0,00 
1/932/62600 2022 6.744,54 6.744,54 0,00 
1/932/62600 2023 6.744,54 6.744,54 0,00 
1/932/62600 2024 6.744,54 6.744,54 0,00 
TOTAL PARTIDA  335.018,75 335.018,75  
1/932/21600 2020 178.886,40 17.888,64 -160.997,76 
1/932/21600 2021 219.368,16 219.368,16 0,00 
1/932/21600 2022 224.072,64 224.072,64 0,00 
1/932/21600 2023 228.777,12 228.777,12 0,00 
1/932/21600 2024 233.481,60 233.481,60 0,00 
1/932/21600 2025 38.913,60 199.911,36 160.997,76 
TOTAL PARTIDA  1.123.499,52 1.123.499,52  
TOTAL CONTRACTE  1.458.518,27 1.458.518,27  

 
Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de 1.458.518,27 € (IVA inclòs), derivada 
d’aquesta contractació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva 
d’existència de consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, 
d’acord amb el detall següent:  

 

Lot/s Exercici Import (Iva 
inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Núm. 
operació 
comptable 

Adquisició, instal·lació i 
configuració dels equips 
multifunció 

2020 308.040,59 1 932 62600 920200/91 

Adquisició, instal·lació i 
configuració dels equips 
multifunció 

2021 a 
2024 26.978,16 1 932 62600 920209/59 

Servei de monitoratge i 
manteniment i tòner 2020 17.888,64 1 932 21600 920200/92 

Servei de monitoratge i 
manteniment i tòner 

2021 a 
2025 1.105.610,88 1 932 21600 920209/58 

 
Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de Serveis 
Interns i Sector Públic reunida en sessió de data 8 de juliol de 2020, d’acord amb el 
detall següent:  
 
Resta en segon lloc l’empresa OFFICEXPRESS IBERIA, SL, en tercer lloc l’empresa 
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA i en quart i últim lloc l’empresa HP PRINTING 
AND COMPUTING SOLUTIONS, SLU. 
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Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de  la notificació de la 
present resolució.  
 
Sisè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona.  
 
Setè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona, i en el Diari Oficial de la Unió Europea.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar íntegrament el 
Decret de la Presidència núm. 8905, de data 22 de setembre de 2020, pel qual 
s'aprova, per raons d’urgència, l’atorgament d’una ampliació del termini 
d’execució de tres mesos per a la finalització dels treballs en el municipi de 
Navàs, 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 5 -municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages- a 
l’empresa TONDO ENERGIA SL (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 
 
Durant l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa en el municipi de Navàs es van realitzar uns sondatges en el terreny per a 
conèixer el traçat exacte de les escomeses de gas, aigua i telèfon que s’havien de 
traslladar de lloc d’acord amb el projecte d’obra. 
 
Fruit d’aquests sondatges es va veure que era necessari desplaçar també l’escomesa 
d’electricitat, donat que la localització real de la mateixa impossibilitava la construcció 
de l’edifici de la biomassa, per la qual cosa es va sol·licitar a la companyia elèctrica 
(ENDESA) un trasllat de l’escomesa elèctrica que ha provocat la interrupció de les 
obres de referència en el municipi de Navàs fins que la companyia de la llum executi 
dites feines. 
 
Atès que el 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 5 -municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages- 
finalitzava el 21 de setembre i els treballs de trasllat de l’escomesa elèctrica estaven 
pendents de realitzar per part de la companyia de la llum, s’ha dictat per part de la 
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Presidència, una Resolució per motius d’urgència que escau ratificar per part de 
l’òrgan de contractació competent, d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 
2019. 
 
La dita Resolució es troba en el Decret de Presidència núm.8905/20, de 22 de 
setembre de 2020, pel qual s’aprova l’atorgament d’una ampliació del termini 
d’execució de tres (3) mesos per a la finalització dels treballs en el municipi de Navàs 
a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), 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 5 –municipis de Navàs i Sant Fruitós de 
Bages- el dia 21 de desembre de 2020, d’acord amb l’informe emès pel cap de 
l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, en data 18 de setembre de 2020. El 
text íntegre del decret es transcriu a continuació: 
 

“DECRET 
 
Aprovar l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució de tres mesos per a la 
finalització dels treballs en el municipi de Navàs 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 5 -municipis de Navàs i 
Sant Fruitós de Bages- a l’empresa TONDO ENERGIA SL (Exp. Núm. 2018/0013057) 
 
FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar el 

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

 
LOT 5: Ajuntaments de Navàs i Sant Fruitós de Bages 

Import € (IVA exclòs) IVA 21 % (€) Total import € (IVA inclòs) 
403.997,67 €  84.839,51 €  488.837,18€ 

 
2. El contracte corresponent al lot 5 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb una 

vigència de 7 mesos, a comptar des del 20 de desembre de 2019, data en què es van 
iniciar les obres esmentades, tota vegada que en data 18 de desembre de 2019 es va 
notificar al contractista el Pla de Seguretat i Salut. 
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3. Per Decret núm. 9475 del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de l’esmentat 
lot 5 a l’empresa CLUSELLS I ROCA ENGINYERS SL (NIF B62837000), que va 
designar com a coordinador de seguretat i salut a l’enginyer tècnic industrial Joel Clusells 
i Roca. 

 

4. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3741 de la 
Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 195, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des del 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. 236, es va prendre raó de 
l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les citades obres, amb efectes des 
del 18 de maig de 2020, establint-se el 21 de setembre de 2020 com a nou termini de 
finalització de les obres.  

 

6. Posteriorment, l’empresa contractista va presentar un escrit de data 4 d’agost 2020, en el 
qual 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 5 del projecte de Navàs, de 3 mesos. 

 

7. En data 18 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 3 mesos, 
fins el 21 de desembre de 2020, la part del qual interessa es transcriu a continuació: 
 

".../...  
 

A. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 
 

1. Els treballs relatius a les obres del “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 5 MUNICIPIS DE SANT FRUITÓS I NAVÀS”, es porten a terme 
des del dia 20 de setembre de 2019, data d’inici de les obres.  
 

2. El projecte corresponent al municipi de Navàs està projectat en un solar de propietat 
municipal, i quedava projectat damunt d’escomeses existents de gas, aigua i telèfon, dels 
quals se’n preveia el trasllat. El projecte assenyalava també l’existència d’una escomesa 
elèctrica de baixa tensió al mateix terreny de l’obra, però el traçat de l’escomesa elèctrica 
que indicava el projecte no impedia l’execució de l’obra, motiu pel qual no en preveia el 
trasllat. A l’iniciar el projecte, es van realitzar unes cates de terreny per a localitzar el 
traçat exacte de les escomeses, i fruit d’elles es va descobrir que, a més del trasllat de 
les escomeses ja contemplat en projecte, també seria necessari el trasllat de l’escomesa 
d’electricitat, donat que la localització real de la mateixa impossibilita la construcció de 
l’edifici de biomassa. A tals efectes ha sigut necessari sol·licitar a la companyia elèctrica 
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(ENDESA) un trasllat de l’escomesa elèctrica. La proposta tècnica d’actuacions per part 
de la companyia elèctrica es va rebre el dia 19 de febrer de 2020. En aquesta proposta 
tècnica, la companyia elèctrica estima un termini d’execució de les tasques de trasllat de 
d’escomeses de 60 dies.  
 

3. Els aspectes abans esmentats han provocat la interrupció dels treballs i endarreriment 
respecte a la planificació inicialment prevista, d’un (1) mes a comptar des de la data 
prevista per iniciar les obres, que segons la planificació inicial del contractista era el 20 
de Gener de 2020. El termini d’execució del trasllat de les escomeses exposat per part 
de la companyia elèctrica a l’obra de Navàs suposarà a efectes pràctics una interrupció 
dels treballs de dos (2) mesos addicionals, donat que la localització real de les 
escomeses no permeten executar l’obra fins que aquestes siguin traslladades. 
 

B. CONCLUSIONS 
 
1. 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. 
 

2. Es considera recomanable preveure un termini addicional de tres (3) mesos per a la 
finalització del treballs del municipi de Navàs, amb la qual cosa la data límit proposada 
d’acabament de les obres relatives al “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 5 
MUNICIPIS DE SANT FRUITÓS I NAVÀS”, és el dia 21 de desembre de 2020.“ 
 

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 de 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 aquesta resolució, per raons d’urgència, correspon a la 
Presidència, d’acord amb el que preveu l’apartat 2.4. b) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 
16 de desembre (publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019). 

 

Per tant, es proposa l’adopció de la resolució següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- APROVAR l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució de tres (3) mesos 
per a la finalització dels treballs en el municipi de Navàs a l’empresa TONDO ENERGIA SL 
(NIF B64217425), establint-se com a nou termini d’acabament de l’execució de les obres i 
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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 5 –municipis de Navàs i 
Sant Fruitós de Bages- el dia 21 de desembre de 2020, d’acord amb l’informe emès pel 
cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, en data 18 de setembre de 2020. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- DONAR compte a la Junta de Govern de la present resolució per a la seva 
ratificació en la pròxima sessió que celebri.” 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic. RATIFICAR íntegrament el Decret de Presidència núm. 8905/20, de 22 de 
setembre de 2020, pel qual s’aprova, per motius d’urgència, l’atorgament d’una 
ampliació del termini d’execució de tres (3) mesos per a la finalització dels treballs en 
el municipi de Navàs a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), 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 5 –municipis de Navàs i 
Sant Fruitós de Bages- el dia 21 de desembre de 2020, d’acord amb l’informe emès 
pel cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, en data 18 de setembre 
de 2020 (Exp. Núm. 2018/0013057).” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació 
relativa a l’acord marc per a la selecció de vàries entitats financeres per prestar 
el servei de caixa de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i altres activitats vinculades al servei de caixa, dividit en 2 lots, 
mitjançant tramitació ordinària, per procediment obert i adjudicació amb més 
d’un criteri d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada (Exp. núm. 
2020/0013930).- 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. L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha promogut 

l’expedient de contractació consistent en l’Acord marc per a la selecció de vàries 
entitats financeres per prestar el servei de caixa de l’Organisme de Gestió de 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i d’altres activitats vinculades al 
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servei de caixa, dividit en 2 lots, d’acord amb el que s’especifica en el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT).   

 
El pressupost base de licitació de l’acord marc, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de 4.420.000,00 euros, IVA exclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % en els cobraments per domiciliació dels 
ingressos de dret públic del lot 2 ascendeix a la quantitat de 739.200,00 euros. El 
servei de cobrament per targeta de crèdit/dèbit està exempt d’IVA, segons estableix 
l’article 20.Ú.18è. h) de la Llei 37/1992, de 28 desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit. 

 
El pressupost desglossat per lots pels dos primers anys és el següent: 

 

Servei 
Pressupost 
màxim, IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 
Import IVA 

Pressupost 
màxim, IVA 

inclòs 
LOT 1 900.000,00 Exempt ------- 900.000,00 
LOT 2 3.520.000,00 21 % 739.200,00 4.259.200,00 
TOTAL 4.420.000,00   739.200,00 5.159.200,00 

 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents en 
funció de cada lot: 
 
Lot 1: Cobrament amb targeta 
 

Servei Preu unitari màxim 

Lot 1 
0,45 % 

(sobre l’import de la 
transacció) 

 
Import estimat de la suma de totes les transaccions: 200.000.000,00 € 
 
Lot 2: Cobrament de domiciliacions 
 

Servei 
Preu unitari 
màxim, IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 
Import IVA 

Pressupost 
màxim, IVA 

inclòs 

Lot 2 

0,16 € 
(per rebut 

domiciliat i per 
devolució) 

21 % 0,0336 € 0,1936 € 

 
Nombre estimat de rebuts domiciliats/retornats: 22.000.000 
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L'import del preu unitari del servei del lot 1 es calcula en base a un percentatge 
sobre l'import de la transacció. Els preus unitaris del lot 2 ho són per a cada rebut 
domiciliat i per a cada rebut retornat. 
 
Els licitadors es podran presentar al lot 1 o 2 exclusivament o als dos lots.  

 
2. L’Organisme de Gestió Tributària ha redactat l’Acte d’inici, la Memòria i el PPT, i el 

Servei de Contractació, el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que 
han de regir aquesta contractació. 

 
3. La documentació que consta a l’expedient justifica la necessitat de fer aquesta 

contractació, així com la idoneïtat del seu objecte, de la selecció del procediment, 
de la divisió en lots i dels criteris d’adjudicació i de la resta de requeriments recollits 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol, les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant 
LCSP).  

 
Fonaments de dret 
 
1. Aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, és susceptible 

de recurs especial en matèria de contractació i és procedent tramitar-la de forma 
ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP.  

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

requereix l’informe preceptiu de la Secretaria. 
 
3. El règim jurídic del contracte es troba constituït, pel que fa a la preparació, 

l’adjudicació i modificació, pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, mitjançant la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de 
la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò 
que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal 
aplicable. 

 
Pel que fa als efectes i extinció, segons estableix l’article 26 de la LCSP, es regirà 
pel dret privat, així com per totes les especificitats del RGR i la resta de normativa 
aplicable als serveis bancaris regulats en aquest mateix acord marc.     
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4. S’ha d’autoritzar la despesa derivada de l’acord marc de 5.159.200,00 euros, IVA 
inclòs, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 932/22708 dels pressupostos 
vigents en cada període pressupostari:  

 
  abril des 2021 2022 gen març 2023 TOTAL 
LOT 1 360.000 450.000 90.000 900.000 
LOT 2 1.916.640 2.129.600 212.960 4.259.200 

 TOTAL 2.276.640 2.579.600 302.960 5.159.200 
 
Es preveu que la vigència del contracte s’iniciï el dia 1 d'abril de 2021. En cas que 
la vigència del contracte s’iniciés més enllà d’aquesta data, es modificaran les 
anualitats previstes, sempre d'acord amb la informació de la Memòria.  
 
L’article 117.2 de la LCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i 
formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, 
s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització 
de la despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada, s’haurà 
de sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en el corresponent pressupost.  

 
5. La contractació que l’Organisme de Gestió Tributària tramiti per procediment obert, 

per procediment restringit i per procediment negociat amb publicitat està 
encarregada al servei de Contractació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el decret aprovat pel 
mateix organisme de 18 de desembre de 2014 (número 1492/2014). 

 
6. D’acord amb el que estableix l’article 12.a) en relació amb els articles 28.1.e.2) i 

28.2.a) dels Estatuts que regeixen l’ORGT, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Barcelona, en la sessió ordinària, celebrada el dia 28 de març de 2019 (BOPB de 
25 de juny de 2019), la competència per dictar aquest dictamen correspon al Ple de 
la Diputació de Barcelona.     

 
7. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el 
BOPB de 19 de desembre de 2019). 

 
8. De conformitat amb el Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona, 

número 8924, de 23 de juliol de 2019, publicat en el BOPB de 25 de juliol de 2019, 
de nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en 
favor dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des de matèria i 
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, en el seu apartat Cinquè a), s’ha delegat 
la Presidència de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària en el diputat: Sr. Carles 
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Ruiz Novella, que és a la vegada diputat delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment 
d’adjudicació de l’expedient promogut per l’Organisme de Gestió Tributària, consistent 
en l’Acord marc per a la selecció de vàries entitats financeres per prestar el 
servei de caixa de l’Organisme de Gestió de Tributària de la Diputació de 
Barcelona, i d’altres activitats vinculades al servei de caixa, dividit en 2 lots, 
d’acord amb el que s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).   
 
El pressupost base de licitació de l’acord marc, formulat en termes de preus unitaris, 
es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de 4.420.000,00 euros, IVA exclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % en els cobraments per domiciliació dels 
ingressos de dret públic del lot 2 ascendeix a la quantitat de 739.200,00 euros. El 
servei de cobrament per targeta de crèdit/dèbit està exempt d’IVA, segons estableix 
l’article 20.Ú.18è. h) de la Llei 37/1992, de 28 desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit. 
 
El pressupost desglossat per lots pels dos primers anys és el següent: 
 

Servei 
Pressupost 
màxim, IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 
Import IVA 

Pressupost 
màxim, IVA 

inclòs 
LOT 1 900.000,00 Exempt ------- 900.000,00 
LOT 2 3.520.000,00 21 % 739.200,00 4.259.200,00 
TOTAL 4.420.000,00   739.200,00 5.159.200,00 

 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents en 
funció de cada lot: 
 
Lot 1: Cobrament amb targeta 
 

Servei Preu unitari màxim 

Lot 1 0,45 % 
(sobre l’import de la transacció) 

 
Import estimat de la suma de totes les transaccions: 200.000.000,00 € 
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Lot 2: Cobrament de domiciliacions 
 

Servei Preu unitari màxim, 
IVA exclòs 

Tipus impositiu 
IVA Import IVA Pressupost 

màxim, IVA inclòs 

Lot 2 
        0,16 € 
(per rebut domiciliat i 
per devolució) 

21 % 0,0336 € 0,1936 € 

 
Nombre estimat de rebuts domiciliats/retornats: 22.000.000 
 
L'import del preu unitari del servei del lot 1 es calcula en base a un percentatge sobre 
l'import de la transacció. Els preus unitaris del lot 2 ho són per a cada rebut domiciliat i 
per a cada rebut retornat. 
 
Segon. APROVAR el Plec de Prescripcions Tècniques, i el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer. TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, 
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de forma ordinària, per 
procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
 
Quart. PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea i en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. AUTORITZAR la despesa derivada de l’acord marc de 5.159.200,00 euros, 
IVA inclòs, s’imputarà a l’aplicació pressupostària 932/22708 dels pressupostos 
vigents en cada període pressupostari:  
 

 abril des 2021 2022 gen març 2023 TOTAL Operació 

LOT 1 360.000 450.000 90.000 900.000 920209000065 

LOT 2 1.916.640 2.129.600 212.960 4.259.200 920209000066 

TOTAL 2.276.640 2.579.600 302.960 5.159.200  

 
Es preveu que la vigència del contracte s’iniciï el dia 1 d'abril de 2021. En cas que la 
vigència del contracte s’iniciés més enllà d’aquesta data, es modificaran les anualitats 
previstes, sempre d'acord amb la informació de la Memòria.  
 
Aquesta contractació resta supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del contracte.” 
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Servei de Programació 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.300 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
per finançar l'actuació local “Obres en inversions immobiliàries”, al 0 % d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0014694).- 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 l’Ametlla del Vallès va presentar en data 29 de setembre de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres en inversions immobiliàries” 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 
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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 l’Ametlla del Vallès 
Actuació:  “Obres en inversions immobiliàries” 
Import crèdit:  50.300,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -405,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 76/2020 
* 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 cinquanta mil tres-cents euros 
(50.300,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 149.700 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
per finançar l'actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0014695).- 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 l’Ametlla del Vallès va presentar en data 29 de setembre de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions mobiliàries” 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 
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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 l’Ametlla del Vallès 
Actuació:  “Inversions mobiliàries” 
Import crèdit:  149.700,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,38 % 
Interessos implícits estimats  -1.436,31 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 77/2020 
* 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 cent quaranta-nou mil set-cents 
euros (149.700,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.000 €, a l'Ajuntament de la Granada, per 
finançar l'actuació local “Construcció skateparc”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015019).- 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 Granada va presentar en data 6 d’octubre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció skateparc” 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 
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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 la Granada 
Actuació:  “Construcció skateparc” 
Import crèdit:  30.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,24 % 
Interessos implícits estimats  -363,74 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 83/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta mil euros (30.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, per 
finançar l'actuació local “Obres 2020: Adequació i pavimentació de carrers”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0014585).- 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 Llinars del Vallès va presentar en data 28 de setembre de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres 2020: Adequació i pavimentació 
de carrers” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

 
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 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Llinars del Vallès 
Actuació:  “Obres 2020: Adequació i pavimentació de 

carrers” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -1.611,07  EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 75/2020 
* 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. 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, per 
finançar l'actuació local “Inversió camp de futbol Josep Raich”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0014833).- 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 Molins de Rei va presentar en data 1 d’octubre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió camp de futbol Josep Raich” 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 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Molins de Rei 
Actuació:  “Inversió camp de futbol Josep Raich” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 80/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Navarcles, per 
finançar l'actuació local “Construcció nou edifici esportiu a les piscines 
municipals III”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014834).- 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 Navarcles va presentar en data 1 d’octubre de 2020 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Construcció nou edifici esportiu a les piscines 
municipals III” 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. 

 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Navarcles 
Actuació:  “Construcció nou edifici esportiu a les 

piscines municipals III” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  - 2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 81/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) 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.  

 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 17.478,45 €, a l'Ajuntament de Pallejà, per finançar 
l'actuació local “Adquisició de mobiliari urbà i contenidors”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0014706).- 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 29 de setembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició mobiliari urbà i contenidors” 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. 

 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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:  “Adquisició mobiliari urbà i contenidors” 
Import crèdit:  17.478,45 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,38 % 
Interessos implícits estimats  -167,70 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 78/2020 
* 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.  

 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de disset mil quatre-cents setanta-vuit 
euros amb quaranta-cinc cèntims (17.478,45 €) 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.” 
 

25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.432,41 €, a l'Ajuntament de Pallejà, per finançar 
l'actuació local “Obres i instal·lacions diverses en el nucli urbà i Fontpineda”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0014707).- 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 29 de setembre de 2020 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres i instal·lacions diverses en el nucli 
urbà i Fontpineda” 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 Pallejà 
Actuació:  “Obres i instal.lacions diverses en el nucli 

urbà i Fontpineda” 
Import crèdit:  85.432,41 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  - 688,19 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 79/2020 
* 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 vuitanta-cinc mil quatre-cents 
trenta-dos euros amb quaranta-un cèntims (85.432,41 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
per finançar l'actuació local “Obra nou sistema de telegestió a l’enllumenat 
públic”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015318).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 

2. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va presentar en data 9 d’octubre de 2020 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obra nou sistema de telegestió a 
l’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 
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publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

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

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Actuació:  “Obra nou sistema de telegestió a 

l’enllumenat públic” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.424,97 EUR 
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Anualitats:  

 
 
10 

Referència: 86/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) 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.” 
 
27.- 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 Sant Julià de 
Vilatorta, per finançar l'actuació local “Reforma C/ Rambleta i itinerari vianants”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015032).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar en data 6 d’octubre de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma C/ Rambleta i itinerari 
vianants” 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 Sant Julià de Vilatorta 
Actuació:  “Reforma C/ Rambleta i itinerari vianants” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
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Tipus d’interès implícit* - 0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 84/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, per finançar l'actuació local “Centre cívic la Guàrdia”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0014955).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 

2. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va presentar en data 5 d’octubre de 2020 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Centre cívic la Guàrdia” 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 
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a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
Actuació:  “Centre cívic la Guàrdia” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,24 % 
Interessos implícits estimats  - 2.424,97 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 82/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) 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.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Terrassa, per finançar 
l'actuació local “4a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/15369).- 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 Terrassa va presentar en data 13 d’octubre de 2020 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “4a. anualitat adquisició finca a Torrebonica” 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 
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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 Terrassa 
Actuació:  “4a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”. 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.424,97 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 87/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) 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.” 
 

30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 250.000 €, a l'Ajuntament de Veciana, per finançar 
l'actuació local “Construcció Espai cultural polivalent i magatzem”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015033).- 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 Veciana va presentar en data 6 d’octubre de 2020 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Construcció espai cultural polivalent i magatzem” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 

3. El municipi de Veciana té una població inferior a 1.000 habitants, segons indica INE 
(Institut Nacional d’Estadística).  
 

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 Veciana 
Actuació:  “Construcció espai cultural polivalent i 

magatzem” 
Import crèdit:  250.000,00 EUR 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,24 % 
Interessos implícits estimats  -3.031,21 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 85/2020 
* d’acord amb la Resolució de 02.10.2020 (BOE. núm. 264, de 06.10.2020) 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 las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents cinquanta mil euros 
(250.000,00 €) 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.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 40.000 €, a 
l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “Millora arbrat de Can 
Serra”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/0009072).- 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 Polinyà va presentar en data 29 d’abril de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Millora arbrat de Can Serra”, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de maig de 2019 va 

concedir el préstec que es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de Polinyà  
Actuació:  Millora arbrat de Can Serra 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  621,55 EUR 
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Anualitats:  

 
 
10 

Referència: 27/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11/04/2019) 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.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 eur) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 

 
4. L’Ajuntament de Polinyà i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 12 de 

juny de 2019. 
 

5. La despesa de quaranta mil euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120 es va incorporar al pressupost 2020, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 

 

6. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 29 de setembre de 2020 una 
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa 
de Crèdit 27/2019 de la inversió “Millora arbrat de Can Serra” amb registre 
d’entrada E/011070-2020. 
 

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 1.04.2015) 

 

2. 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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Polinyà  
Actuació:  Millora arbrat de Can Serra 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  621,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 27/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11/04/2019) 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. ANUL·LAR l’operació AD número 1903001831 d’import quaranta mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120, (antiga aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120). 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2019/0009072.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 102.086,82 €, a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0013787).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 08/09/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.462.781,62 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 Caldes de Montbui. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.462.781,62 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 0,740 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.462.781,62 euros amb una subvenció d’import de 102.086,82 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 
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4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 102.086,82 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 08/09/2020. 
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Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, 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).” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 10.979,13 €, a l'Ajuntament de Castellar 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. 2020/0014057).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

2. L'Ajuntament de Castellar del Vallès presentà en data 16/09/2020 una sol·licitud 
d'un préstec de 350.000,00 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 Castellar del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 350.000,00 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 0,560 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
350.000,00 euros amb una subvenció d’import de 10.979,13 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada 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. 
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5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima 
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 

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

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

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

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

 

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

 

9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 10.979,13 euros a 
l'Ajuntament de Castellar 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 16/09/2020. 
 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellar 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).” 
 

34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 56.936,76 €, a l'Ajuntament de Centelles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0013788).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Centelles presentà en data 09/09/2020 una sol·licitud d'un préstec 

de 2.312.298,75 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.312.298,75 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,740 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.373.564,29 euros amb una subvenció d’import de 56.936,76 euros. 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 56.936,76 euros a 
l'Ajuntament de Centelles 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 09/09/2020. 
 
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 Centelles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 42.268,10 €, a l'Ajuntament de Corbera 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. 2020/0014498).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

2. L'Ajuntament de Corbera de Llobregat presentà en data 24/09/2020 una sol·licitud 
d'un préstec d’1.019.691,78 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.019.691,78 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 0,740 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.019.691,78 euros amb una subvenció d’import de 42.268,10 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada 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 
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cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 42.268,10 euros a 
l'Ajuntament de Corbera 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 
24/09/2020. 
 

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 Corbera 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. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 24.871,10 €, a l'Ajuntament de la Llagosta, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014653).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 

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

 
2. L'Ajuntament de la Llagosta presentà en data 29/09/2020 una sol·licitud d'un 

préstec de 600.000,00 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 la Llagosta. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 600.000,00 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 0,740 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
600.000,00 euros amb una subvenció d’import de 24.871,10 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada 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. 
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7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 24.871,10 euros a 
l'Ajuntament de la Llagosta per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 29/09/2020. 
 
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 Llagosta, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 6.010,52 €, a l'Ajuntament de Llinars 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. 2020/0014572).- La Junta, 
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de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

2. L'Ajuntament de Llinars del Vallès presentà en data 28/09/2020 una sol·licitud d'un 
préstec de 145.000,00 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 Llinars del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 145.000,00 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 0,740 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
145.000,00 euros amb una subvenció d’import de 6.010,52 euros. 
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Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada 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. 
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8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 6.010,52 euros a 
l'Ajuntament de Llinars 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 28/09/2020. 
 
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 Llinars 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).” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 85.540,01 €, a l'Ajuntament del Masnou, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014494).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. La 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 del Masnou presentà en data 24/09/2020 una sol·licitud d'un préstec 

de 2.063.600,00 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 del Masnou. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.063.600,00 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 0,740 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.063.600,00 euros amb una subvenció d’import de 85.540,01 euros. 
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Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada 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 
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Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 85.540,01 euros a 
l'Ajuntament del Masnou 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 24/09/2020. 
 
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 del Masnou, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 69.483,91 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014541).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

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

 
2. L'Ajuntament de Rubí presentà en data 25/09/2020 una sol·licitud d'un préstec de 

2.215.053,35 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 Rubí. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.215.053,35 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 0,560 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.215.053,35 euros amb una subvenció d’import de 69.483,91 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada 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. 
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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 69.483,91 euros a 
l'Ajuntament de Rubí per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25/09/2020. 
 
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 Rubí, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 399.939,04 €, a l'Ajuntament de Sabadell, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014543).- 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 Sabadell presentà en data 25/09/2020 una sol·licitud d'un préstec 

de 12.749.517,00 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 Sabadell. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 12.749.517,00 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 0,560 %; la part del préstec subvencionable per part de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, 
és de 12.749.517,00 euros amb una subvenció d’import de 399.939,04 euros. 

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

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 
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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 399.939,04 euros a 
l'Ajuntament de Sabadell per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25/09/2020. 
 
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 Sabadell, 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).” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 289.996,39 €, a l'Ajuntament de Sant Cugat 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. 2020/0014803).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 01/10/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 9.244.693,79 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 9.244.693,79 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,560 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
9.244.693,79 euros amb una subvenció d’import de 289.996,39 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 289.996,39 euros a 
l'Ajuntament de Sant Cugat 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 
01/10/2020. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat 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).” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 8.262,36 €, a l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014528).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia presentà en data 25/09/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 250.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 250.000,00 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 0,59 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
250.000,00 euros amb una subvenció d’import de 8.262,36 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 8.262,36 euros a 
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per finançar el tipus d’interès del préstec 
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concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
25/09/2020. 
 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, 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).” 
 

43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 7.427,23 €, a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014542).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 

Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. 
 

D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 

2. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts presentà en data 25/09/2020 una sol·licitud 
d'un préstec de 236.770,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 

3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 236.770,00 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 0,560 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
236.770,00 euros amb una subvenció d’import de 7.427,23 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
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. 
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4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 7.427,23 euros a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
25/09/2020. 
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Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 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).” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 211.552,24 €, a l'Ajuntament de Terrassa, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014762).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

2. L'Ajuntament de Terrassa presentà en data 30/09/2020 una sol·licitud d'un préstec 
de 6.744.000,00 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 Terrassa. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 6.744.000,00 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 0,560 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
6.744.000,00 euros amb una subvenció d’import de 211.552,24 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada 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. 
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5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima 
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 211.552,24 euros a 
l'Ajuntament de Terrassa 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 30/09/2020. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa, 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).” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 30.743,93 €, a l'Ajuntament de Torelló, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014772).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

2. L'Ajuntament de Torelló presentà en data 30/09/2020 una sol·licitud d'un préstec de 
930.240,62 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 Torelló. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 930.240,62 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 
930.240,62 euros amb una subvenció d’import de 30.743,93 euros. 

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

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

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

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

 
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. 

 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 30.743,93 euros a 
l'Ajuntament de Torelló 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 30/09/2020. 
 
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 Torelló, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni de cessió d'ús gratuïta, a favor de l'Ajuntament de 
Montesquiu, del local/terrassa ubicat a la planta baixa de l'edifici situat a la plaça 
de la República, 9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona 
(Exp. núm. 2016/3074).- 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 és propietària de l’immoble situat a la plaça de la 

República, núm. 9-11, al terme municipal de Montesquiu, procedent de l’herència 
de la senyora XXX, segons escriptura realitzada pel notari de Barcelona, senyor 
Ramon Faus i Esteve, de 25 de maig de 1977. 

 
2. Aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la corporació amb la 

naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de 
terreny i F001023 a nivell d’edifici. 

 
3. En data 6 i 22 de febrer de 2013, l’Ajuntament de Montesquiu i la Diputació de 

Barcelona van signar, respectivament, un conveni per a la cessió d’ús d’una 
superfície de 161,50 m2 del local comercial en planta baixa de l’edifici de la plaça 
Emili Juncadella (actualment Plaça de la República), 9-11 de Montesquiu, a favor 
de l’Ajuntament, per un termini de quatre anys, per destinar-ho a menjador 
escolar, la gestió del qual és realitzada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya com a instal·lació de l’escola CEIP El Rocal. 

 
4. En data 20 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar 

formalment l’ampliació de l’ús per al que va ser cedit aquest espai per tal 
d’encabir-hi altres activitats d’ús social (centre cívic, un lloc de trobada de reunió 
per a joves i grans, amb finalitat lúdica i cultural,...) durant les hores en que el local 
no es fes servir com a menjador escolar. Així mateix, va sol·licitar incloure en la 
cessió la terrassa de la planta baixa del local atès que per a aquestes segones 
activitats seria molt adequat i permetria un ventall més ampli d’activitats durant 
una part de l’any. 
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D’altra banda, l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar també l’ampliació de la 
durada del conveni vigent per disposar d’un marge de temps més ampli per a la 
implantació i arrelament de les noves activitats, així com per assegurar per un 
període de temps major la possibilitat de comptar amb l’actual menjador escolar, 
que és indispensable per al bon funcionament del servei educatiu. 

 
5. En Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de juliol de 2016, acord 

amb número de registre 403/16, es va aprovar el dictamen pel qual s’autoritza l’ús 
d’uns espais situats a la planta baixa de l’edifici ubicat a la plaça Emili Juncadella 
(actualment plaça de la República), núm. 9-11, de Montesquiu, com a menjador 
escolar, amb l’ampliació d’usos, fora de l’horari d’ús com a menjador, en activitats 
d’àmbit social. 

 
6. En data 20 de febrer de 2017 es va formalitzar i signar el conveni, amb número de 

registre 311/17, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, 
vigent fins el 20 de febrer de 2021, prorrogable per acord exprés de les parts fins a 
un màxim global de 6 anys, segons s’estableix en el Pacte Quart del conveni 
regulador.  

 
7. L’Ajuntament de Montesquiu continua utilitzant els espais referits i, abans de la 

finalització del conveni vigent, manifesta la seva voluntat de continuar amb 
l’autorització d’ús que li ho permet. Així, l’Ajuntament de Montesquiu, mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2020 sol·licita, 
d’acord amb el referit Pacte Quart del conveni regulador, la pròrroga expressa per 
dos anys més del “Conveni de cessió d’ús gratuïta, a favor de l’Ajuntament de 
Montesquiu, d’una superfície interior construïda de 181,41 m2 del local comercial, 
més 61,94 m2 de terrassa exterior, situats a la planta baixa de l’edifici de la plaça 
Emili Juncadella, 9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona” 
(actualment plaça de la República).  

 
8. La Diputació de Barcelona no utilitza, i no es preveu en el futur, que el local 

comercial en planta baixa de l’immoble ubicat a la plaça de la República, 9-11 de 
Montesquiu, sigui ocupat pels serveis de la Diputació de Barcelona per a 
desenvolupar cap de les seves finalitats. 

 
9. Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 

jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, que consten a l’expedient 
administratiu. 

 
10. Atès que l’Ajuntament de Montesquiu continua necessitant l’ús dels 181,41 m2 del 

local comercial, més 61,94 m2 de terrassa, situats a la planta baixa de l’edifici 
ubicat a la plaça de la República, 9-11 de Montesquiu i que no han variat les 
circumstàncies que van motivar l’autorització vigent, i d’acord amb el que 
s’estableix al Pacte Quart del conveni signat entre les dues parts, és procedent 
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prorrogar aquest conveni d’autorització d’ús pel període de dos anys, des del 21 
de febrer de 2021 fins el 20 de febrer de 2023. 

 
Fonaments de Dret 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei de bases 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (en endavant LBRL), les entitats locals, per al 
compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, 
tenen plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o 
alienar tota classe de béns. 
 
Segons l’art. 55, lletra e) de la LBRL, l’Administració General de l’Estat, així com les 
Administracions autonòmica i local, hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la 
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a 
l’eficaç compliment de les seves activitats; i ho hauran de fer en relació amb l’article 10 
d’aquesta norma i en relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i amb l’art. 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC). 
 
Així mateix, l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques (en endavant LPAP), estableix que les administracions 
públiques han d’ajustar les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al 
principi de lleialtat institucional, observant les obligacions d’informació mútua, 
cooperació, assistència i respecte a les respectives competències, i ponderant en el 
seu exercici la totalitat dels interessos públics implicats. 
 
L’article 36.1 b) de la LBRL, estableix que són competències pròpies de la Diputació, 
en tot cas, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Per 
tant, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport o 
col·laboració amb altres administracions, especialment a l’àmbit local, per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 
Amb caràcter general, els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb 
criteris de màxima rendibilitat, en virtut d’allò establert a l’article 8 de la LPAP i article 
72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals (en endavant RPEL). No obstant, l’apartat tercer d’aquest darrer article 
permet fer prevaldre la rendibilitat social per sobre de la rendibilitat econòmica.  
 
Així mateix, l’article 8 del RPEL, estableix que els béns patrimonials poden procurar 
indirectament la satisfacció de necessitats col·lectives i l’article 145 de la LPAP 
requereix la destinació a fins d’utilitat pública o interès social, de la mateixa manera 
que també ho requereix l’article 75 del RPEL, que afegeix, siguin en benefici 
d’interessos de caràcter local. 
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Amb la pròrroga del referit Conveni, la Diputació de Barcelona continua contribuint a la 
cooperació en la prestació satisfactòria dels serveis i activitats per part dels municipis 
de la província, donant-los suport en tot allò que els hi calgui. Concretament, en el cas 
que ens ocupa, es dona suport a l’Ajuntament de Montesquiu a fi de continuar amb l’ús 
actual de l’immoble com a menjador escolar, amb l’ampliació d’usos, fora de l’horari 
d’ús com a menjador, en activitats d’àmbit social. 
 
Respecte a la cessió d’ús, l’article 145.3 de la LPAP permet la cessió d’ús dels béns o 
drets amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el 
corresponent acord. I així mateix, el RPEL no regula estrictament la cessió d’ús 
gratuïta per temps determinat, però sí regula en els art. 75 i següents la cessió en 
precari de l’ús de béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a 
entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o 
d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local, articles que serien 
aplicables per assimilació en aquest supòsit i que permeten l’adjudicació directa quan 
ho requereixen les peculiaritats del bé o els interessos locals a satisfer. 
 
L’article 186 de la LPAP, estableix la possibilitat de celebrar convenis entre 
administracions públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret privat 
que pertanyin al sector públic, a fi d’ordenar les relacions de caràcter patrimonial. 
 
D’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, la pròrroga de l’autorització d’ús del 
bé s’ha de registrar a l’Inventari de Béns de la corporació i valorar segons s’estableix a 
la norma 19a de les normes de reconeixement i valoració, adscripcions i altres 
cessions gratuïtes d’ús de béns i drets. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’apartat 3.2.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 per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 de 
desembre de 2019), atribueix a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, la  
competència per aprovar la cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter 
ocasional, ni una durada superior a quatre anys. 
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació, adopti 
els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la minuta d’addenda de pròrroga al “Conveni de cessió d’ús 
gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície interior construïda de 
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181,41 m2 del local comercial, més 61,94 m2 de terrassa exterior, situats a la planta 
baixa de l’edifici de la plaça Emili Juncadella, 9-11 de Montesquiu, propietat de la 
Diputació de Barcelona” (actualment plaça de la República), subscrit entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu en data 20 de febrer de 2017, d’acord amb 
l’annex adjunt. 
 
Segon. APROVAR l’ampliació de la vigència per un període de dos anys, des del 21 
de febrer de 2021 al 20 de febrer de 2023, en les mateixes condicions d’utilització que 
es recullen en el conveni vigent, segons l’acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona pres en sessió de 28 de juliol de 2016. 
 
Tercer. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona les operacions 
comptables d’autorització d’ús a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, una vegada 
s’hagi acordat la pròrroga del conveni, en virtut de la norma de reconeixement i 
valoració 19a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per 
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 

ANNEX al Dictamen que proposa aprovar la minuta d’addenda de pròrroga al 
“Conveni de cessió d’ús gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una 
superfície interior construïda de 181,41 m2 del local comercial, més 61,94 m2 de 
terrassa exterior, situats a la planta baixa de l’edifici de la plaça Emili Juncadella, 9-11 
de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona” (actualment plaça de la 
República), del 21 de febrer de 2021 al 20 de febrer de 2023 
(Exp. 2016/3074) 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 
II. ANTECEDENTS 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble situat a la plaça de la República, 

núm. 9-11, al terme municipal de Montesquiu, procedent de l’herència de la senyora 
XXX, segons escriptura realitzada pel notari de Barcelona, senyor Ramon Faus i 
Esteve, de 25 de maig de 1977. 

 
2. Aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la corporació amb la naturalesa 

jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de terreny i F001023 
a nivell d’edifici. 

 
3. En data 6 i 22 de febrer de 2013, l’Ajuntament de Montesquiu i la Diputació de 

Barcelona van signar, respectivament, un conveni per a la cessió d’ús d’una superfície 
de 161,50 m2 del local comercial en planta baixa de l’edifici de la plaça Emili Juncadella 
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(actualment Plaça de la República), 9-11 de Montesquiu, a favor de l’Ajuntament, per 
un termini de quatre anys, per destinar-ho a menjador escolar, la gestió del qual és 
realitzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a 
instal·lació de l’escola CEIP El Rocal. 

 
4. En data 20 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar formalment 

l’ampliació de l’ús per al que va ser cedit aquest espai per tal d’encabir-hi altres 
activitats d’ús social (centre cívic, un lloc de trobada de reunió per a joves i grans, amb 
finalitat lúdica i cultural,...) durant les hores en que el local no es fes servir com a 
menjador escolar. Així mateix, va sol·licitar incloure en la cessió la terrassa de la planta 
baixa del local atès que per a aquestes segones activitats seria molt adequat i 
permetria un ventall més ampli d’activitats durant una part de l’any. 

 
D’altra banda, l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar també l’ampliació de la durada 
del conveni vigent per disposar d’un marge de temps més ampli per a la implantació i 
arrelament de les noves activitats, així com per assegurar per un període de temps 
major la possibilitat de comptar amb l’actual menjador escolar, que és indispensable 
per al bon funcionament del servei educatiu. 

 
5. En Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de juliol de 2016, acord amb 

número de registre 403/16, es va aprovar el dictamen pel qual s’autoritza l’ús d’uns 
espais situats a la planta baixa de l’edifici ubicat a la plaça Emili Juncadella (actualment 
plaça de la República), núm. 9-11, de Montesquiu, com a menjador escolar, amb 
l’ampliació d’usos, fora de l’horari d’ús com a menjador, en activitats d’àmbit social. 

 
6. En data 20 de febrer de 2017 es va formalitzar i signar el conveni, amb número de 

registre 311/17, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, vigent 
fins el 20 de febrer de 2021, prorrogable per acord exprés de les parts fins a un màxim 
global de 6 anys, segons s’estableix en el Pacte Quart del conveni regulador.  

 
7. L’Ajuntament de Montesquiu continua utilitzant els espais referits i, abans de la 

finalització del conveni vigent, manifesta la seva voluntat de continuar amb l’autorització 
d’ús que li ho permet. Així, l’Ajuntament de Montesquiu, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 1 de setembre de 2020 sol·licita, d’acord amb el referit Pacte 
Quart del conveni regulador, la pròrroga expressa per dos anys més del “Conveni de 
cessió d’ús gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície interior 
construïda de 181,41 m2 del local comercial, més 61,94 m2 de terrassa exterior, situats 
a la planta baixa de l’edifici de la plaça Emili Juncadella, 9-11 de Montesquiu, propietat 
de la Diputació de Barcelona” (actualment plaça de la República).  

 
8. La Diputació de Barcelona no utilitza, i no es preveu en el futur, que el local comercial 

en planta baixa de l’immoble ubicat a la plaça de la República, 9-11 de Montesquiu, 
sigui ocupat pels serveis de la Diputació de Barcelona per a desenvolupar cap de les 
seves finalitats. 

 
9. Atès que l’Ajuntament de Montesquiu continua necessitant l’ús dels 181,41 m2 del local 

comercial, més 61,94 m2 de terrassa, situats a la planta baixa de l’edifici ubicat a la 
plaça de la República, 9-11 de Montesquiu i que no han variat les circumstàncies que 
van motivar l’autorització vigent, i d’acord amb el que s’estableix al Pacte Quart del 
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conveni signat entre les dues parts, és procedent prorrogar aquest conveni 
d’autorització d’ús pel període de dos anys, des del 21 de febrer de 2021 fins el 20 de 
febrer de 2023. 

 
10. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda al Registre de Convenis de 

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

 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquesta addenda que s’incorpora al Conveni signat el 20 de febrer de 2017 i que 
es regirà pels següents  
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és prorrogar la vigència del “Conveni de cessió d’ús gratuïta, a 
favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície interior construïda de 181,41 m2 del 
local comercial, més 61,94 m2 de terrassa exterior, situats a la planta baixa de l’edifici de la 
plaça Emili Juncadella, 9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona” 
(actualment plaça de la República), per un període de dos anys. 
 
Segon. Vigència 
 
La vigència de l’addenda s’inicia el 21 de febrer de 2021 i finalitza el 20 de febrer de 2023. 
 
Tercer. Altres pactes 
 
En tot allò no previst expressament en aquesta addenda serà d’aplicació el contingut del 
conveni signat el 20 de febrer de 2017. 
 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda. 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Melgares (TxT). 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment i 
sotmetre a exposició pública per un període de trenta dies hàbils el “Projecte 
d’adequació de les galeries de servei del Recinte Mundet” (P18MD2115), amb un 
total de 868.637,16 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció (Exp. núm. 2018/0010016).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. El Recinte Mundet, propietat de la Diputació de Barcelona, disposa d’unes galeries 

visitables que s’utilitzen pel pas d’instal·lacions que donen serveis als equipaments 
existents en l’esmentat Recinte. Aquestes galeries tenen una longitud aproximada 
de 500 metres des de l’accés pel Pavelló Nord fins a l’extrem més llunyà, i és 
necessari realitzar una sèrie d’intervencions per tal de donar compliment a la 
normativa, especialment de seguretat i salubritat. 

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, des de la Subdirecció d’Edificació s’ha 

encarregat la redacció del “Projecte d’adequació de les galeries de servei del 
Recinte Mundet” (P18MD2115), per tal d’analitzar les deficiències observades a la 
galeria, contrastar els equipaments existents amb els establerts a la normativa 
d’aplicació i dissenyar una solució per a cada deficiència o mancança detectada. El 
projecte resultant inclou intervencions de sectoritzacions, sortides d’emergència, 
senyalització i recorreguts d’evacuació, enllumenat normal i d’emergència, 
identificació de cables, protecció contra incendis, ventilació, indicadors lluminosos 
d’accés a les entrades, control d’accessos i intrusisme, comunicació amb l’exterior, i 
detecció de gasos.  

 
3. El projecte de referència té un pressupost de 717.881,95, IVA exclòs, que més el 

21 % d’IVA per import de 150.755,21 €, resulta per un pressupost total 
868.637,16 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi de 
seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
4. Cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un període de 

trenta (30) dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 

 
5. En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació 

pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 

6. L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es 
podrà procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent 
 

Fonaments de dret  
 
1. Els articles 235.2 b) i c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament d’obres, activitats i serveis del 
ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que cal 
aprovar inicialment els projectes, fent-ne exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions. 
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2. L’aprovació inicial esdevindrà definitiva en cas de no haver-hi cap reclamació o 

al·legació en el tràmit de la informació pública, amb la qual cosa es donarà 
compliment als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de 
la corporació. 

 
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat primer 1.d) de l’acord del Ple núm. 92/19, de data 23 de juliol de 
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de 
la Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol 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 inicialment el “Projecte d’adequació de les galeries de servei 
del Recinte Mundet” (P18MD2115), amb un pressupost de 717.881,95, IVA exclòs, 
que més el 21 % d’IVA per import de 150.755,21 €, resulta per un pressupost total de 
868.637,16 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi de seguretat i 
salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Segon.- SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
Documents vinculats 

 

Projecte(a489eebba0862467a944) 

 

Perfil  Signatari  Data signatura 

 JORDI GODAYOL LAFONT/num: 18312 22/09/2020, 15:08 

 BERNAT GUIXERAS SIN  22/09/2020, 15:18 

Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Francisco Esteban Campos  08/10/2020, 11:28 

 Martínez 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2018/17568).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La finalitat del projecte constructiu és l’execució d’actuacions de baix cost als 
elements reductors de velocitat de la xarxa de carreteres locals de la DIBA, perquè 
compleixin amb el que estableix la normativa de referència d’aquests elements, i per 
tot això l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i Viària Local, adscrita a la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el 
projecte “Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona”. 
 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 394.752,47 EUR, IVA exclòs, i amb el 
21 % de l’IVA de 82.898,02 EUR, resulta tenir un pressupost total de 477.650,49 EUR. 
 
3. L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i Viària Local ha emès un informe tècnic, 
en data 6 d’octubre de 2020, segons el qual és procedent aprovar el projecte 
esmentat, sense informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos de la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d’impacte ambiental de plans i programes i a l’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB 19 de 
desembre de 2019). 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte d’Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la 
xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost de tres-
cents noranta-quatre mil set-cents cinquanta-dos euros amb quaranta-set 
cèntims (394.752,47 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 
82.898,02 EUR, resulta tenir un pressupost total de quatre-cents setanta-set mil sis-
cents cinquanta euros amb quaranta-nou cèntims (477.650,49 EUR), el qual conté 
el corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 
37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de 
clàusules generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
Documents vinculats 

 

Projecte(5db424eabf6e7a9b5925) 

 

Perfil  Signatari  Data signatura 

 Pau Frigola Marcet / num:9996 07/07/2020, 13:01 

Tècnic/a del Servei Promotor  Aitor Miguel Díez Gascón (SIG)  21/09/2020, 17:31 

Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  21/09/2020, 18:38 

 contador Escudero 

 

49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Martorelles, relatiu al 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” (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 
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1. Actualment, 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 a la BV-5001 en sentit Montornès del Vallès. Només hi ha un tram de 
vorera al marge esquerra del carrer Can Puig, que parteix del nucli urbà però mor 
abruptament, abans d’arribar a la rotonda del PK 14+450 a la BV-5001, sense 
conduir enlloc. 

 
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “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” en el qual es fa una proposta d’actuació que consisteix en crear un 
itinerari de vianants pel marge dret del carrer Can Puig que connectarà el nucli urbà 
amb el polígon industrial travessant la ctra. BV-5001, així com el perllongament de 
la vorera existent de la parada de bus fins aquest nou itinerari, per un import de 
261.783,56 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorelles, considerant que les obres 

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

 
6. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de quatre 

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

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del 
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
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8. Es valora l’import de l’actuació en un total de 261.783,56 EUR (IVA inclòs), dels 
quals 99.380,33 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Martorelles per un import de 162.403,23 EUR, que 
l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Martorelles ha de cofinançar la 
part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment indicat, aquesta part 
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament 
per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de 
l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres, 
un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb 
la certificació final, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de 
la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
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5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

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

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

 
7. De conformitat amb la base 33.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.k.3), de l’esmentada 
Refosa núm. 1/2020 en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Martorelles relatiu a l’execució de les obres 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”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es 
transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES 
RELATIU A LES OBRES 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”. 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE MARTORELLES, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Marc Candela Callado, i assistit per la secretària accidental de la corporació, Sra. 
Montserrat Torrents Pedragosa.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, 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 a la BV-
5001 en sentit Montornès del Vallès. Només hi ha un tram de vorera al marge esquerra 
del carrer Can Puig, que parteix del nucli urbà però mor abruptament, abans d’arribar a la 
rotonda del PK 14+450 a la BV-5001, sense conduir enlloc. 

 
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “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” en el qual es 
fa una proposta d’actuació que consisteix en crear un itinerari de vianants pel marge dret 
del carrer Can Puig que connectarà el nucli urbà amb el polígon industrial travessant la 
ctra. BV-5001, així com el perllongament de la vorera existent de la parada de bus fins 
aquest nou itinerari, per un import de 261.783,56 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
3. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorelles, considerant que les obres 

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

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

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

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de 
Martorelles en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu de l’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 la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres 
amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 261.783,56 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Martorelles.  
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- Execució de les obres del projecte constructiu de l’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, redactat per redactat 
per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
261.783,56 EUR (IVA inclòs), dels quals 99.380,33 EUR corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient; i l’import de 162.403,23 EUR com a avançament de la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Martorelles, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Martorelles l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament 
per tal que ingressi la part que li correspon. 

 
- La gestió de l’expropiació forçosa dels terrenys de propietat privada que figuren en la 

relació de béns i drets afectats per les obres segons es recullen en el document tècnic 
de referència. 
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- La contractació d’aquestes obres. 
 
- La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Martorelles 
 
L’Ajuntament de Martorelles es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 162.403,23 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la certificació final d’obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Martorelles procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés 
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la 
mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Martorelles posarà a disposició de la Diputació per a l’execució de les 
obres els terrenys afectats d’expropiació segons el document tècnic de referència mitjançant 
la cessió i/o autorització. 
 
L’Ajuntament de Martorelles designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Martorelles des de la finalització de les obres, 
incloses les baranes per a vianants que es trobin en àmbit de vorera. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
direcció de les obres. 
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Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
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Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

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

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

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

 (...) 
 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament als efectes del seu 
coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació del 
que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
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efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”  
 
50.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’ajustament comptable de la 
despesa prevista per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 29 
de novembre de 2018 (AJG 613/2018), pel qual es van concedir els recursos 
tècnics per a la realització d'actuacions que corresponen als recursos “Estudis i 
Plans de mobilitat urbana sostenible" i "Estudis i Plans d'accessibilitat" de la 
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, en el marc del Catàleg 
de serveis 2018 del "Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2018/0010376).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 

Viàries i Mobilitat, té programat el servei per a la Redacció dels plans de mobilitat 
urbana sostenible (PMUS) del CSA-2018 i del CSA-2019, en 7 lots. 

 
2. Mitjançant acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 

data 29 de novembre de 2018 (AJG 613/2018), es van concedir els recursos tècnics 
per la realització d'actuacions que corresponen als recursos ”Estudis i Plans de 
mobilitat urbana sostenible" i "Estudis i Plans d'accessibilitat" de la Gerència de 
Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, en el marc del Catàleg de serveis 2018 
del "Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019", entre d’altres als Ajuntaments de 
Sant Quirze del Vallès i Manresa, segons el següent desglòs: 

 

Codi XGL Ens 
Import DIBA 

exercici 2019 

(€) 

Import 

Ajuntament 

exercici 2019 

(€) 

Import DIBA 

exercici 2020 (€) 

Import 

Ajuntament 

exercici 2020 

 (€) 

18/Y/260577 Sant Quirze 
del Vallès 16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 

18/Y/260560 Manresa  32.500,00    32.500,00    32.500,00   32.500,00  
 
3. Posteriorment, mitjançant Decret de la Presidència delegada de l’Àrea 

d’Infraestructures i Espais Naturals, núm. 7281, de 21 de juliol de 2020, es va 
aprovar l’expedient de contractació del servei relatiu a la Redacció dels plans de 
mobilitat urbana sostenible (PMUS) del CSA-2018 i del CSA-2019, en 7 lots. 
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4. D’acord amb l’apartat quart de la seva part resolutiva, s’autoritza la despesa 
pluriennal derivada d’aquesta contractació per als ajuts esmentats de 154.500,00 
EUR, IVA inclòs, amb el següent desglòs i imputats directament a partida i no al 
document RC d’aquests expedients: 

 

Codi XGL Ens Import exercici 
2020 (€) 

Import exercici 
2021 (€) 

Import exercici 
2022 (€) Total 

18/Y/260577 Sant Quirze 
del Vallès 7.200,00 € 28.000,00 € 4.800,00 € 40.000,00 

18/Y/260560 Manresa 20.610,00 € 80.150,00 € 13.740,00 € 114.500,00 
 
Aquesta despesa restà condicionada a que existís consignació adequada i suficient 
en el pressupostos dels exercicis 2021 i 2022. 
 

5. Davant el decret d’aprovació de la contractació dels treballs, es fa necessari ajustar 
l’import dels ajuts aprovats en el dictamen de concessió respecte a aquests 2 
municipis i adaptar un nou repartiment per a la pluriennalitat descrita en el decret 
d’aprovació de l’expedient de contractació. És per això que es proposa ajustar 
comptablement la despesa que es va preveure inicialment per l’acord núm. 613/18, 
de 29 de novembre de 2018, respecte a aquestes 2 actuacions, per un import total 
de 85.000 EUR, de conformitat amb el detall següent: 

 

Exercici Ens 
Import (IVA 

Inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2020 
Sant Quirze 

del Vallès 
-20.000,00 50100 45302 22780 

2020 Manresa -65.000,00 50100 45302 22780 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. La competència per adoptar aquest acord correspon a la Junta de Govern en virtut 
del que disposa l’apartat 7.f) de la de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019.   

 

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

ACORD 
 

Únic. AJUSTAR comptablement la despesa prevista per acord núm. 613/18, de 29 de 
novembre de 2018, pel qual es van concedir els recursos tècnics per la realització 
d'actuacions que corresponen als recursos “Estudis i Plans de mobilitat urbana 
sostenible" i "Estudis i Plans d'accessibilitat" de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, en el marc del Catàleg de serveis 2018 del "Pla 
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Xarxa de Governs Locals 2016-2019", en relació amb els Ajuntaments de Sant Quirze 
del Vallès i Manresa, per un import total de 85.000 EUR, en base als raonaments 
efectuats a la part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Ens Import (IVA Inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2020 
Sant Quirze 

del Vallès 
-20.000,00 50100 45302 22780 

2020 Manresa -65.000,00 50100 45302 22780 

 

“ 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 
reclamació de l’Ajuntament de Cubelles, en relació amb el procediment de 
concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, del Servei 
d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0005979).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 d’abril de 2020, 

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

 
2. En data 8 de Juliol de 2020 l’Ajuntament de Cubelles mitjançant Decret d’alcaldia 

presentat al Portal Municipal de Tràmits, interposa requeriment previ davant la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona contra l’acord esmentat.  

 
3. En data 23 de juliol de 2020 el Servei d’Urbanisme emet informe de valoració on 

s’accepta el requeriment de l’Ajuntament de Cubelles, i que es transcriu a 
continuació:  

 
“ 

INFORME TÈCNIC 
 
VALORACIÓ SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE CUBELLES CS-20 RECURS 20190 
Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions i modificació del 
PGOUM associada 
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En relació amb el Decret d’alcaldia de data 8 de juliol de 2020, presentat a través del Portal 
Municipal de Tràmits en la mateixa data, i relatiu a la interposició de requeriment previ 
davant la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona contra la resolució dictada en data 
30 d’abril de 2020 (corresponent a la resolució del procediment de concessió, desestimació i 
desistiment de recursos tècnics i materials del Servei d’Urbanisme de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020) en allò relatiu a la valoració 
de l’actuació sol·licitada per l’ajuntament de Cubelles (núm. expedient 2040004629) relativa 
al “Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions i modificació 
puntual de PGOU associada”, s’emet el següent informe tècnic: 
 
1.- En la resolució abans ressenyada la Junta de Govern acordà el desistiment tàcit de 
l’actuació, per no respondre el requeriment en el termini establert, d’acord amb el contingut 
literal ressenyat en l’Informe d’Instrucció de data 27 de març de 2020. 
 
2.- Fetes les comprovacions oportunes, a tenor de l’escrit presentat recentment per 
l’ajuntament, es comprova que l’ajuntament de Cubelles va ser instat (en data 7 de febrer i 
en data 10 de febrer d’enguany) a esmenar la seva sol·licitud, emetent les corresponents 
esmenes en data 7 de febrer i en data 17 de febrer respectivament, satisfent per tant els 
terminis màxims establert en les condicions de gestió del Catàleg de Serveis. Es constata 
doncs que s’ha produït un error material en la tipificació de l’actuació com desistiment tàcit 
(per no respondre el requeriment en el termini establert), motivat pel càlcul erroni de 
resposta als requeriments consignat en el quadre de gestió de les sol·licituds (el referit 
quadre va computar automàticament el període transcorregut entre la sol·licitud de la 
primera esmena –el 7 de febrer- i la resposta de l’ajuntament a la segona esmena –el 17 de 
febrer- obviant erròniament que es tractava de dates corresponents a dos requeriments 
diferents). 
 
3.- La puntuació de la sol·licitud, en base als criteris i subcriteris de valoració establerts per 
aquest recurs, d’acord amb l’anàlisi i valoració realitzada des d’aquest servei en data 3 de 
març de 2020, és de 49 punts (18 + 18 + 3 + 10), vint punts per sota de la nota de tall (69 
punts) que estableix el llindar de les actuacions estimades per puntuació més alta i 
suficiència de recursos. 
 
4.- Per tot plegat, es conclou que l’actuació sol·licitada per l’ajuntament de Cubelles, 
corresponent a l’actuació “Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions i modificació puntual de PGOUM associada”, va ser erròniament tipificada 
com a sol·licitud desistida per l’ens sol·licitant, i li correspon ser tipificada com actuació 
desestimada per menor valoració i/o manca de recursos, amb una puntuació total de 49 
punts (18 + 18 + 3 + 10). “ 
 

4. En data 22 de setembre de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, el qual va examinar i validar 
l’esmentat informe, amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el requeriment de 
l’Ajuntament de Cubelles. 

 
5. D’acord amb aquest informe procedeix rectificar l’error detectat en l’acord onzè de 

la part resolutiva de l’esmentat acord, per no ser un desistiment per requisit 
incomplert: 
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Onzè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

(...) 
Ajuntament 
de Cubelles 

P0807300I Planejament urbanístic 

Pla especial de 
catàleg de masies, 
cases rurals i altres 

construccions i 
modificació del 

PGOUM associada 

2040004629 

tàcit (en no respondre 
el requeriment en el 

termini establert) 
(...) 

 
6. En l’informe rectificatiu s’indica que a la sol·licitud de l’Ajuntament de Cubelles li 

correspon una valoració total de 49 punts, vint punts per sota de la nota de tall de 
69 punts, per tant li correspon ser tipificada com a actuació desestimada per menor 
valoració i/o manca de recursos i constar en l’acord desè de la part resolutiva de la 
manera següent: 

 
Recurs: Planejament urbanístic 

 
Ens NIF Actuació Núm. PMT 

Puntuació 

criteri 1 

Puntuació 

criteri 2 

Puntuació 

criteri 3 

Puntuació 

criteri 4 

Puntuació 

Total 

Ajuntament 
de Cubelles P0807300I 

Pla especial de 
catàleg de masies, 

cases rurals i 
altres 

construccions i 
modificació del 

PGOUM associada 

2040004629 18 18 3 10 49 

 

(...) 

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

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

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

les administracions públiques de Catalunya, disposa que “La competència per a 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que les ha dictat.  

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

l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE a tràmit la reclamació presentada per l’Ajuntament de Cubelles 
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 
d’abril de 2020, pel qual es va aprovar l’acord (reg. núm. 183) en relació amb el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, 
del Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, 
en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, i ESTIMAR la seva al·legació, ja que s’ha produït un error 
material en la tipificació de l’actuació com desistiment tàcit. 
 
Segon. DESESTIMAR la sol·licitud de l’Ajuntament de Cubelles, núm. PMT 
2040004629, per menor valoració i/o manca de recursos en relació amb el 
procediment de concessió́, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, 
del Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, 
en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, tal i com s’indica en el quadre de valoració amb puntuacions 
següent: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 

criteri 1 

Puntuació 

criteri 2 

Puntuació 

criteri 3 

Puntuació 

criteri 4 

Puntuació 

Total 

Ajuntament 
de Cubelles P0807300I 

Pla especial de 
catàleg de masies, 

cases rurals i 
altres 

construccions i 
modificació del 

PGOUM associada 

2040004629 18 18 3 10 49 

 
Tercer. En conseqüència RECTIFICAR l’acord número 183 de 30 d’abril de 2020 
segons l’exposat en l’informe del Servei d’Urbanisme de 23 de juliol de 2020 i validat 
per l’òrgan col·legiat de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats en 
data 22 de setembre de 2020, pel que fa a la valoració de l’actuació de l’Ajuntament de 
Cubelles, la qual va ser erròniament tipificada, en l’apartat onzè de la part resolutiva 
com a sol·licitud desistida, i que li correspon ser tipificada com actuació desestimada 
per menor valoració i/o manca de recursos en relació amb el procediment de 
concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, del Servei 
d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en règim 
de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020, en el sentit de: 
 
En l’acord desè de la part resolutiva afegir en la relació com a desestimada la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Cubelles, núm. PMT 2040004629, per menor valoració i/o 
manca de recursos, en el recurs relatiu a Planejament urbanístic 
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“ 
(...) 
Recurs: Planejament urbanístic 

 
Ens NIF Actuació Núm. PMT 

Puntuació 

criteri 1 

Puntuació 

criteri 2 

Puntuació 

criteri 3 

Puntuació 

criteri 4 

Puntuació 

Total 

Ajuntament 
de Cubelles P0807300I 

Pla especial de 
catàleg de masies, 

cases rurals i 
altres 

construccions i 
modificació del 

PGOUM associada 

2040004629 18 18 3 10 49 

 

(...) 
 
En l’acord onzè eliminar l’Ajuntament de Cubelles de la relació de les sol·licituds 
desistides, per l’incompliment del requisit en no respondre el requeriment en el termini 
establert. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acord de rectificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 9658, 
de data 14 d’octubre de 2020, per a l’aprovació del Protocol General d’Actuació 
entre la Diputació de Barcelona i la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relatiu al 
projecte pilot del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana Española (Exp. núm. 
2020/14854).- 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: 
 
“La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 9658 de data 14 
d’octubre de 2020, pel qual s’aprova el Protocol General d’Actuació entre la Diputació 
de Barcelona i la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relatiu al projecte pilot del Pla d’Acció de 
l’Agenda Urbana Española, que literalment diu: 
 

“FETS 
 
1. La Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, ha elaborat l’Agenda Urbana 

Espanyola (AUE) en la seva consideració d’un marc estratègic, no normatiu, que planteja 
explícitament una aspiració transformadora en els espais urbans cap a un 
desenvolupament sostenible, i que es defineix formalment com un procés i com a tal, no 
finalitza amb la seva aprovació, si no que es materialitza a través de la seva 
implementació efectiva mitjançant els respectius plans d’acció, que porten a terme els 
diferents agents que intervenen en el desenvolupament de la ciutat i, especialment, per 
part de les entitats locals. 
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2. La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius el compliment dels objectius 

marcats per les Agendes Internacionals, expressament l’Agenda 2030 de Nacions 
Unides, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l’Agenda Urbana per la Unió 
Europea, i a més ha tingut una participació molt activa dintre del grup tècnic de treball 
constituït entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), per ajudar en l’elaboració de l’Agenda 
Urbana Espanyola, per la qual cosa coneix bé els seus continguts i objectius i els 
comparteix. 

 
3. Atès que el Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona recull com 

“Projecte Transformador” l’Impuls de les Agendes Urbanes Locals, amb la finalitat de 
promoure i donar suport en la redacció de Plans d’Acció Local per part dels municipis de 
la província, alienats com el compromís de la institució amb la localització de l’Agenda 
2030 i els ODS. 

 
4. És per això que la Diputació de Barcelona manifesta la voluntat d’aportar a l’Agenda 

Urbana Espanyola un projecte pilot del Pla d’Acció, per a l’impuls de l’elaboració dels 
plans d’acció local per part dels municipis de la província de Barcelona, que pugui 
resultar d’utilitat per a municipis e institucions de característiques similars o, com a model 
o exemple, per a elaborar, posar en marxa, monitoritzar i avaluar un pla d’acció local de 
l’Agenda Urbana Española.  

 
5. Per tots aquests motius es considera adient la formalització d’un Protocol General 

d’Actuació entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i la Diputació de Barcelona, per tal de 
col·laborar en el desenvolupament del projecte pilot del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana 
Española. 

 
6. Aquest Protocol General d’Actuació, té per objecte principal desenvolupar el Pla d’Acció 

per a l’impuls de l’elaboració dels Plans d’Acció Local dels municipis de la província de 
Barcelona, de conformitat amb la metodologia dissenyada per l’Agenda Urbana 
Española. Un cop elaborat, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
manifesta la seva voluntat de prendre’l en consideració com a projecte pilot de pla 
d’acció per a la implementació de l’Agenda Urbana Española, per tant això també respon 
al compliment de l’objectiu de l’Agenda consistent en l’intercanvi de coneixement i 
experiències entre els diferents nivells de l’Administració pública. 

 
7. Aquest protocol de col·laboració no tindrà efectes econòmics entre les dues parts 

implicades. 
 
8. La Diputació de Barcelona trametrà el present protocol 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. 

 
9. Atesa la urgència en la signatura d’aquest Protocol General d’Actuació i tenint en compte 

que l’aprovació per l’òrgan competent (Junta de Govern) no està previst que es celebri 
fins el 29 d’octubre, es fa necessari aprovar-lo abans d’aquesta data.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i que la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques, 
estableixen que les administracions públiques es relacionen amb altres administracions, 
d’acord, entre d’altres, amb el principi de lleialtat institucional, podent establir o 
formalitzar les relacions mitjançant convenis de col·laboració. 

 
2. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 

adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. k. 1) 
de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB 
de 19 de desembre de 2019. 

 
3. La competència per aprovar aquesta resolució, per raons d’urgència, correspon a la 

Presidència, d’acord amb el que preveu l’apartat 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 
data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 

 
4. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2020, el president delegat de 

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

 
Per tant, es proposa l’adopció de la resolució següent:  
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. APROVAR el Protocol General d’Actuació entre la Diputació de Barcelona i la 
Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, relatiu al projecte pilot del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana Española, tot 
això d’acord amb el text del protocol que es transcriu a continuació (en versió catalana i 
castellana): 
 
(...) 
 
PROTOCOL GENERAL D’ACTUACIÓ ENTRE 

LA SECRETARÍA GENERAL DE AGENDA 
URBANA Y VIVIENDA DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 

URBANA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, Sr. David Lucas Parrón, Secretario 
General de Agenda Urbana y Vivienda, en virtut 
del Reial Decret 354/2020, d’11 de febrer i de 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 
ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE 

AGENDA URBANA Y VIVIENDA DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Y LA 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, Sr. David Lucas Parrón, 
Secretario General de Agenda Urbana y 
Vivienda, en virtud del Real Decreto 354/2020, 
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conformitat amb Reial Decret 645/2020, de 7 de 
juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura 
orgànica bàsica del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 
 
 
I d’altre, l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600 de data 16 de desembre de 2019, i 
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 
2019, i assistit per la Secretària delegada, Sra. 
Isidra Guardiola Salinas, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 2446/20, 
de 13 de març de 2020, sobre delegació de 
les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.  
 
 
Ambdues parts compareixen en nom i 
representació de les seves respectives 
institucions, reconeixent de manera recíproca la 
capacitat per formalitzar el present Protocol 
d’actuació i en virtut d’aquest, 
 
 

EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana actua en l’exercici 
de les competències que, conforme al que 
estableix l’article 149.1.1 de la Constitució, 
correspon a l’Administració General de l’Estat 
en matèria d’habitatge i sòl de conformitat amb 
el Reial Decret 645/2020, de 7 de juliol, pel qual 
es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 
 
 
 
Segon.- Que, l’article 11.1 de l’esmentat Reial 
Decret en les lletres f), h) e i), atribueix a la 
Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda, a través de la Subdirección General 
de Políticas Urbanas, les competències 
relatives al “desenvolupament, implementació, 
difusió i actualització permanent de l’Agenda 
Urbana Espanyola en la seva consideració de 

de 11 de febrero, y de conformidad con Real 
Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 
 
Y de la otra, Ilmo. Presidente delegado del 
Área de Infraestructures y Espacios Naturales 
de la Diputación de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultado de acuerdo con la Refosa 
núm. 1/2020 sobre nombramientos y 
delegación de competencias y atribuciones de 
los órganos de la Diputación de Barcelona, 
distintos del Pleno aprobado por Decreto de la 
Presidencia núm. 14600 de 16 de diciembre 
de 2019, y publicada en el BOPB de 19 de 
diciembre de 2019, y asistido por la Secretaria 
delegada, Sra. Isidra Guardiola Salinas, en 
virtud de las facultades conferidas por el 
Decreto de la Presidencia de la corporación 
núm. 2446/20, de 13 de marzo de 2020, sobre 
la delegación de las funciones de Secretaría, 
mandato 2019-2023, publicado en el BOPB de 
16 de marzo de 2020.  
 
Ambas partes comparecen en nombre y 
representación de sus respectivas 
instituciones, reconociéndose de modo 
recíproco capacidad para formalizar el 
presente Protocolo de actuación, y en su 
virtud, 
 

EXPONEN 
 
Primero.- Que el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana actúa en el 
ejercicio de las competencias que, conforme a 
lo establecido en el artículo 149.1.1 de la 
Constitución, corresponden a la 
Administración General del Estado en materia 
de vivienda y suelo de conformidad con el 
Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
 
 
Segundo.- Que, el artículo 11.1 del citado 
Real Decreto en sus letras f), h) e i), atribuye a 
la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda, a través de la Subdirección General 
de Políticas Urbanas, las competencias 
relativas al “desarrollo, implementación, 
difusión y actualización permanente de la 
Agenda Urbana Española en su consideración 
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política nacional urbana, així com la 
col·laboració amb altres departaments 
ministerials, altres administracions públiques, 
col·legis professionals, universitats, 
associacions de la societat civil, i tercer sector i 
qualsevol altres agents interessats, per la seva 
aplicació efectiva”, així com “l’exercici de la 
competència de desenvolupament urbà 
sostenible que implementin l’Agenda 2030 i les 
Agendes Urbanes Internacionals”, i el “foment i 
l’elaboració d’estudis i treballs d’investigació en 
relació amb les polítiques urbanístiques i de sòl, 
així com la recopilació i difusió d’informació 
sobre aquestes polítiques”. 
 
 
Tercer.- Que la Secretaría General de Agenda 
Urbana y Vivienda, ha elaborat l’Agenda 
Urbana Espanyola (AUE) en la seva 
consideració d’un marc estratègic, no normatiu, 
que planteja explícitament una aspiració 
transformadora en els espais urbans cap a un 
desenvolupament sostenible. 
 
La Agenda Urbana per a España es defineix 
formalment com un procés i com a tal, no 
finalitza amb la seva aprovació si no que es 
materialitza a través de la seva implementació 
efectiva mitjançant els respectius plans d’acció 
que porten a terme els diferents agents que 
intervenen en el desenvolupament de la ciutat i, 
especialment, per part de les entitats locals. 
 
 
Quart.- Que la Diputació de Barcelona té entre 
els seus objectius el compliment dels objectius 
marcats per les Agendes Internacionals, 
expressament l’Agenda 2030 de Nacions 
Unides, la Nova Agenda Urbana de Nacions 
Unides i l’Agenda Urbana per la Unió Europea. 
 
 
Cinquè.- Que la Diputació de Barcelona ha 
tingut una participació molt activa dintre del 
grup tècnic de treball constituït entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana i la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), per ajudar en l’elaboració 
de l’Agenda Urbana Espanyola, per la qual 
cosa coneix bé els seus continguts i objectius i 
els comparteix. 
 
Sisè.- Que pels motius abans esmentats la 
Diputació de Barcelona manifesta la seva 
voluntat d’aportar a l’Agenda Urbana Espanyola 

de política nacional urbana, así como la 
colaboración con otros departamentos 
ministeriales, otras administraciones públicas, 
colegios profesionales, universidades, 
asociaciones de la sociedad civil, y tercer 
sector y cualesquiera otros agentes 
interesados, para su aplicación efectiva”, así 
como “el ejercicio de la competencia de 
desarrollo urbano sostenible que implementa 
la Agenda 2030 y las Agendas Urbanas 
Internacionales”, y el “fomento y la elaboración 
de estudios y trabajos de investigación en 
relación con las políticas urbanísticas y de 
suelo, así como la recopilación y difusión de 
información sobre dichas políticas 
 
Tercero.- Que la Secretaría General de 
Agenda Urbana y Vivienda, ha elaborado la 
Agenda Urbana Española (AUE) en su 
consideración de un marco estratégico, no 
normativo, que plantea explícitamente una 
aspiración transformadora en los espacios 
urbanos hacia un desarrollo sostenible. 
 
La Agenda Urbana para España se define 
formalmente como un proceso y como tal, no 
finaliza con su aprobación sino que se 
materializa a través de su implementación 
efectiva mediante los respectivos planes de 
acción que lleven a cabo los distintos agentes 
que intervienen en el desarrollo de la ciudad y, 
especialmente, por parte de las entidades 
locales. 
 
Cuarto.- Que la Diputación de Barcelona tiene 
entre sus objetivos el cumplimiento de los 
objetivos marcados por las Agendas 
Internacionales, expresamente la Agenda 
2030 de Naciones Unidas, la Nueva Agenda 
Urbana de Naciones Unidas y la Agenda 
Urbana para la Unión Europea. 
 
Quinto.- Que la Diputación de Barcelona ha 
tenido una participación muy activa dentro del 
grupo técnico de trabajo constituido entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), para ayudar 
en la elaboración de la Agenda Urbana 
Española por lo que conoce bien sus 
contenidos y objetivos y los comparte. 
 
Sexto.- Que por los motivos antes expresados 
la Diputación de Barcelona manifiesta su 
voluntad de aportar a la Agenda Urbana 
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un projecte pilot de Pla d’acció per a l’impuls de 
l’elaboració els plans d’acció local per part dels 
municipis de la província de Barcelona que 
pugui resultar d’utilitat per a municipis e 
institucions de característiques similars o, com 
a model o exemple, per a elaborar, posar en 
marxa, monitoritzar i avaluar un pla d’acció local 
de l’Agenda Urbana Española. Tot això dintre 
del marc estratègic de l’Agenda Urbana 
Española i en aplicació dels instruments que la 
mateixa ofereix per la seva elaboració 
(metodologia, sistema d’indicadors, etc.) i que 
es trobin alienats amb la resta d’Acords 
Internacionals als quals s’ha fet referència. 
 
 
 
 
Setè.- Que, atès tot l’exposat, les parts 
decideixen subscriure el present Protocol 
General d’Actuació amb la única finalitat de 
dotar de formalitat a la col·laboració entre totes 
dues Administracions i que s’orientarà de 
conformitat amb les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA: OBJECTE DEL PROTOCOL 
GENERAL D’ACTUACIÓ. 
 
És objecte del present Protocol d’Actuació, 
dotar de formalitat a la col·laboració entre la 
Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda i la Diputació de Barcelona, així com 
expressar la voluntat de la Secretaría General 
de Agenda Urbana y Vivienda de prendre en 
consideració el Pla d’Acció per a l’impuls de 
l’elaboració dels Plans d’Acció Local dels 
municipis de la província de Barcelona, com a 
projecte pilot de l’Agenda Urbana Española, 
com a bona pràctica i experiència transferible 
que pot orientar a altres municipis i 
administracions en l’elaboració dels seus 
respectius plans d’acció. 
 
 
La Diputació de Barcelona comparteix els 
objectius i finalitats proposats en l’Agenda 
Urbana i en la resta d’Acords Internacionals 
que la precedeixen i està interessada en la 
seva implementació. Així mateix, és part 
integrant de l’Assemblea Urbana de Catalunya 
que és l’òrgan institucional per a l’elaboració de 
l’Agenda Urbana de Catalunya, pel que està 

Española un proyecto piloto de Plan de acción 
para el impulso de la elaboración los planes 
de acción local por parte de los municipios de 
la provincia de Barcelona, que pueda resultar 
de utilidad para municipios e instituciones de 
características similares o, como modelo o 
ejemplo, para elaborar, poner en marcha, 
monitorizar y evaluar un plan de acción local 
de la Agenda Urbana Española. Todo ello 
dentro del marco estratégico de la Agenda 
Urbana Española y en aplicación de los 
instrumentos que la misma ofrece para su 
elaboración (metodología, sistema de 
indicadores, etc.) y que se encuentran 
alineados con el resto de Acuerdos 
Internacionales a los que se ha hecho 
referencia. 
 
Séptimo.- Que, atendiendo a todo lo 
expuesto, las partes deciden suscribir el 
presente Protocolo General de Actuación con 
la única finalidad de dotar de formalidad a la 
colaboración entre ambas Administraciones y 
que se orientará de conformidad con las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL PROTOCOLO 
GENERAL DE ACTUACIÓN. 
 
Es objeto del presente Protocolo de 
Actuación, dotar de formalidad a la 
colaboración entre la Secretaría General de 
Agenda Urbana y Vivienda y la Diputación de 
Barcelona, así como expresar la voluntad de 
la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda de tomar en consideración el Plan de 
Acción para el impulso de la elaboración de 
los Planes de Acción Local de los municipios 
de la provincia de Barcelona, como proyecto 
piloto de la Agenda Urbana Española, como 
buena práctica y experiencia transferible que 
puede orientar a otros municipios y 
administraciones en la elaboración de sus 
respectivos planes de acción. 
 
La Diputación de Barcelona comparte los 
objetivos y finalidades propuestos en la 
Agenda Urbana y en el resto de Acuerdos 
Internacionales que la preceden y está 
interesado en su implementación. Asimismo, 
es parte integrante de la Asamblea Urbana de 
Catalunya que es el órgano institucional para 
la elaboración de la Agenda Urbana de 
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compromesa tant en la seva elaboració como 
en la seva aplicació real i efectiva sota els 
principis d’impuls, implementació, integració e 
implantació. 
 
A més, el Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 
de la Diputació de Barcelona recull com 
“Projecte Transformador” l’Impuls de les 
Agendes Urbanes Locals amb la finalitat de 
promoure i donar suport en la redacció de 
Plans d’Acció Local per part dels municipis de 
la província, alienats com el compromís de la 
institució amb la localització de l’Agenda 2030 i 
els ODS.  
 
Amb aquesta finalitat, ha decidit de manera 
voluntària i en l’àmbit de les seves pròpies 
competències, desenvolupar el Pla d’Acció per 
a l’impuls de l’elaboració dels Plans d’Acció 
Local dels municipis de la província de 
Barcelona, tenint com a base els objectius 
definits en el marc estratègic de l’Agenda 
Urbana Española que respongui a la 
consecució d’aquests amb una visió, coherent i 
integrada i que respongui a la metodologia 
proposada per la pròpia Agenda. 
 
 
Les línies d’actuació que l’Agenda ofereix són 
mers criteris per la consecució dels diferents 
objectius estratègics i/o específics, pel que no 
es tracta de criteris obligatoris, ni són uns 
numerus clausus. Així mateix, el número 
d’accions que es poden portar a terme serà 
voluntari i obeirà a les necessitats i al context 
del municipi, dintre del marc dels objectius de 
l’Agenda Urbana i els seus indicadors. 
 
 
Aquest canal de col·laboració no suposa cap 
mena d’obligació ni exigència jurídica per les 
parts i es basa en el principi de cooperació i 
col·laboració entre Administracions Públiques. 
 
 
SEGONA: ACTUACIONS PREVISTES. 
 
L’actuació principal és el desenvolupament del 
Pla d’Acció per a l’impuls de l’elaboració dels 
Plans d’Acció Local dels municipis de la 
província de Barcelona, de conformitat amb la 
metodologia dissenyada per l’Agenda Urbana 
Española dintre del marc general de la resta 
d’Agendes Internacionals: l’Agenda 2030, la 
Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i 

Catalunya, por lo que está comprometida 
tanto en su elaboración como en su aplicación 
real y efectiva bajo los principios de impulso, 
implementación, integración e implantación. 
 
Además, el Plan de Actuación de Mandato 
2020-2023 de la Diputación de Barcelona 
recoge como “Proyecto Transformador” el 
Impulso de las Agendas Urbanas Locales con 
la finalidad de promover y dar soporte en la 
redacción de Planes de Acción Local por parte 
de los municipios de la provincia, alineados 
con el compromiso de la institución con la 
localización de la Agenda 2030 y los ODS.  
 
A tales efectos, ha decidido de manera 
voluntaria y en el ámbito de sus propias 
competencias, desarrollar el Plan de Acción 
para el impulso de la elaboración de los 
Planes de Acción Local de los municipios de 
la provincia de Barcelona, teniendo como 
base los objetivos definidos en el marco 
estratégico de la Agenda Urbana Española 
que responda a la consecución de aquellos 
con una visión, coherente e integrada y que 
responda a la metodología propuesta por la 
propia Agenda. 
 
Las líneas de actuación que la Agenda ofrece 
son meros criterios para la consecución de los 
diferentes objetivos estratégicos y/o 
específicos, por lo que no se tratan de criterios 
obligatorios, ni son un numerus clausus. 
Asimismo, el número de acciones que se 
puedan llevar a cabo será voluntario y 
obedecerá a las necesidades y al contexto del 
municipio, dentro del marco de los objetivos 
de la Agenda Urbana y sus indicadores. 
 
Este cauce de colaboración no supone ningún 
tipo de obligación ni exigencia jurídica para 
ninguna de las partes y se basa en el principio 
de cooperación y colaboración entre 
Administraciones Públicas. 
 
SEGUNDA: ACTUACIONES PREVISTAS. 
 
La actuación principal es el desarrollo del Plan 
de Acción para el impulso de la elaboración de 
los Planes de Acción Local de los municipios 
de la provincia de Barcelona, de conformidad 
con la metodología diseñada por la Agenda 
Urbana Española dentro del marco general del 
resto de Agendas Internacionales: la Agenda 
2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones 
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l’Agenda Urbana de la Unió Europea. 
 
 
El contingut i l’abast del Pla d’Acció per 
impulsar l’elaboració dels Plans d’Acció Local 
dels municipis de la província de Barcelona és 
competència i decisió exclusiva de la Diputació 
de Barcelona i no generarà cap mena 
d’obligació més enllà d’una mera col·laboració 
entre les parts, a través de l’assessorament i 
posada en comú dels problemes o qüestions 
que vagin sorgint. Un cop elaborat, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 
el context d’aquest marc de col·laboració, 
manifesta la seva voluntat de prendre’l en 
consideració com a projecte pilot de pla d’acció 
per a la implementació de l’Agenda Urbana 
Española.  
 
 
 
Aquesta proposta, a més de convertir-se en un 
veritable projecte pilot, respondria també al 
compliment de l’objectiu de l’Agenda consistent 
en l’intercanvi de coneixement i experiències 
entre els diferents nivells de l’Administració 
pública. 
 
La col·laboració entre les parts no comportarà 
cap mena de contraprestació, jurídica ni 
econòmica i, en cas que l’evolució dels treballs 
mostri aquesta necessitat, serà requisit previ la 
signatura del corresponent conveni específic. 
 
 
 
 
TERCERA: COMISSIÓ MIXTA DE 
SEGUIMENT. 
 
Per al seguiment de les actuacions previstes i 
com a canal habitual de comunicació es crea 
una Comissió de Seguiment que comptarà, 
almenys, amb dos membres designats per part 
de la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda i altres dos, en representació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
Entre les funcions que assigna a la mateixa es 
troben la de donar seguiment a les actuacions i 
treballs que es vagin realitzant, la proposta i el 
disseny de mesures i actuacions 
complementàries que es considerin d’interès i 
que, en el seu cas, podrà concretar-se 

Unidas y la Agenda Urbana de la Unión 
Europea. 
 
El contenido y el alcance del Plan de Acción 
para el impulso de la elaboración de los 
Planes de Acción Local de los municipios de 
la provincia de Barcelona, es competencia y 
decisión exclusiva de la Diputación de 
Barcelona, y no generará ningún tipo de 
obligación más allá de una mera colaboración 
entre las partes a través del asesoramiento y 
puesta en común de los problemas o 
cuestiones que vayan surgiendo. Una vez 
elaborados, el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, en el contexto de 
este marco de colaboración, manifiesta su 
voluntad de tomarlos en consideración como 
proyecto piloto de plan de acción de 
implementación de la Agenda Urbana 
Española.  
 
Esta propuesta, además de convertirse en un 
verdadero proyecto piloto respondería también 
al cumplimiento del objetivo de la Agenda 
consistente en el intercambio de conocimiento 
y experiencias entre los distintos niveles de la 
Administración pública. 
 
La colaboración entre las partes, no llevará 
aparejada ningún tipo de contraprestación, 
jurídica ni económica, y en el caso de que la 
evolución de los trabajos muestre esta 
necesidad, será requisito previo la firma del 
correspondiente convenio específico. 
 
 
 
TERCERA: COMISIÓN MIXTA DE 
SEGUIMIENTO. 
 
Para el seguimiento de las actuaciones 
previstas y como cauce habitual de 
comunicación se crea una Comisión de 
Seguimiento que contará, al menos con dos 
miembros designados por parte de la 
Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda y otros dos, en representación de la 
Diputación de Barcelona. 
 
Entre las funciones que asigna a la misma se 
encuentran la de dar seguimiento a las 
actuaciones y trabajos que se vayan 
realizando, la propuesta y el diseño de 
medidas y actuaciones complementarias que 
se juzguen de interés y que, en su caso, podrá 
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mitjançant la signatura d’un conveni específic 
adaptat al seu contingut. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà, amb 
caràcter ordinari, almenys un cop per semestre, 
amb la finalitat d’avaluar el desenvolupament 
dels objectius assolits. 
 
QUARTA: VIGÈNCIA. 
 
El present Protocol entrarà en vigor a partir de 
la data de la seva signatura i tindrà una durada 
de dos anys, podent ser prorrogat de manera 
expressa per períodes d’igual o inferior durada 
amb anterioritat a l’expiració del termini 
convingut i quedarà condicionat a l’alineació 
amb el plantejament i objectius de l’Agenda 
Urbana de Catalunya, un cop aquesta hagi 
estat aprovada. 
 
 
QUINTA: EXTINCIÓ DEL PROTOCOL. 
 
Seran causes de la seva resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del 

Protocol sense haver-se acordat de 
manera expressa la pròrroga del mateix. 

b) L’acord unànime de les parts signants 
expressat per escrit en el marc de la 
Comissió de Seguiment. 

 
SEXTA: NATURALESA 
 
Aquest Protocol General d’Actuació es regula 
de conformitat amb el que estableix l’article 
47.1 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. Només expressa 
la voluntat de les parts subscriptores d’actuar 
per un objectiu comú i no suposa la 
formalització de compromisos jurídics concrets i 
exigibles. 
 
 
En prova de conformitat les parts signen el 
present document, en la data que es fa constar 

concretarse mediante la firma de un convenio 
específico adaptado a su contenido. 
 
La Comisión de Seguimiento se reunirá, con 
carácter ordinario, al menos una vez por 
semestre, con el fin de evaluar el desarrollo de 
los objetivos alcanzados. 
 
CUARTA: VIGENCIA. 
 
El presente Protocolo entrará en vigor a partir 
de la fecha de su firma y tendrá una duración 
de dos años, pudiendo ser prorrogado de 
manera expresa por períodos de igual o 
inferior duración con anterioridad a la 
expiración del plazo convenido y quedará 
condicionado a la alineación con el 
planteamiento y los objetivos de la Agenda 
Urbana de Catalunya, una vez que la misma 
haya sido aprobada. 
 
QUINTA: EXTINCIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
Serán causas de su resolución: 
 

a) El transcurso del plazo de vigencia del 
Protocolo sin haberse acordado de manera 
expresa la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de las partes firmantes 
expresado por escrito en el marco de la 
Comisión de Seguimiento. 
 
SEXTA: NATURALEZA 
 
Este Protocolo General de Actuación se 
regula de conformidad con lo establecido por 
el articulo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público. 
Solo expresa la voluntad de las partes 
suscriptoras para actuar con un objetivo 
común, y no supone la formalización de 
compromisos jurídicos concretos y exigibles. 
 
 
En prueba de conformidad las partes firman el 
presente documento, en la fecha que se hace 
constar 

 
(Sg. Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures i Espais Naturals; Isidra Guardiola Salinas, Secretària delegada; Per la 
Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda: David Lucas Parrón, Secretario General)  

(...) 
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Segon. NOTIFICAR el contingut dels presents acords a tots els organismes participants, als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del Protocol General d’Actuació per 
ambdues parts.  
 
Tercer. Una vegada el Protocol General d’Actuació hagi estat completament formalitzat amb 
la seva signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
Quart. DONAR compte a la Junta de Govern de la present resolució per a la seva ratificació 
en la pròxima sessió que celebri. “ 

 
El Protocol General d’Actuació es va aprovar mitjançant decret el 14 d’octubre de 2020 
amb caràcter d’urgència, motivat per la urgència en la seva signatura, en virtut de 
l’apartat 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019, que assenyala que la 
Presidència pot exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i les de la 
Junta de Govern, sense perjudici d ela ratificació per l’òrgan competent en la següent 
sessió que celebrin. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona té delegat l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.4.k) de l’esmentada Refosa 1/2020, es proposa elevar a la Junta de Govern 
l’acord de ratificació. 
 

ACORD 
 
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 9658/2020 de data 14 d’octubre de 
2020, pel qual s’aprova el Protocol General d’Actuació entre la Diputació de Barcelona 
i la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, relatiu al projecte pilot del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana 
Española.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
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, per un import de 16.654,40 € 
(Exp. núm. 2019/18414).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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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 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 de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
19 de desembre de 2019, 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 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 amb data 30 de desembre de 2019 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 488520. 
 
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. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 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 (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions 
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a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Atès que dins del termini de presentació de instancies es van presentar un total de 44 
sol·licituds de subvenció, les quals es relacionen a continuació: 
 

Escola Municipi Escola Natura 
Escola Calderón de la Barca Barcelona Can Grau  
Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona Les Codines  
Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona Can Grau  
Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona La Traüna 
Escola Cervantes Barcelona Can Grau 
Escola Cervantes Barcelona La Traüna  
Institut Escola Pepa Colomer El Prat de Llobregat Les Codines 
Institut Escola Pepa Colomer El Prat de Llobregat Can Grau 
Institut Escola Pepa Colomer El Prat de Llobregat La Traüna  
Escola Mogent La Roca del Vallès Les Codines 
CEIP Jose Juan Ortiz Sant Andreu de la Barca Can Grau 
Institut Montserrat Roig Terrassa Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Pau Boada  Vilafranca del Penedès Can Grau 
Escola Rocafonda Mataró Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Montserrat Solà Mataró Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Camins Les Franqueses del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
AFA IE Sant Esteve Castellar del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Argentona  Argentona Can Grau 
Escola Margarida Xirgu Badalona Can Grau 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Viladomat  Barcelona  Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Viladomat Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Fluvià Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Emili-Carles Tolrà Castellar del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Xoriguer Centelles Les Codines 
Escola Lola Anglada Esplugues de Llobregat Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Puiggraciós La Garriga Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Pilar Mestres-Jaume 
Torrens La Roca del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 

Escola Santiago Ramon i Cajal  Hospitalet de Llobregat Can Grau 
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
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Escola Municipi Escola Natura 
Escola Joan Coromines Mataró Les Codines 
Escola El Morsell  Olivella Les Codines 
Escola El Morsell Olivella Can Grau 
Escola Sant Cristòfol Premià de Mar Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Joan Maragall Sabadell Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Juan Ramon Jimenez Sabadell Can Grau  
INS Carrasco i Formiguera Sant Feliu Codines Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora Les Codines 
Escola Riera Alta Santa Coloma de Gramenet Les Codines 
Escola Tanit Santa Coloma de Gramenet Can Grau 
Escola Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga Les Codines 
Institut Montserrat Roig Terrassa Rectoria de Vallcàrquera 
Fundació L’Espiga Vilafranca del Penedès Can Grau  
 
Atès que la convocatòria d’enguany s’ha vist marcada per la pandèmia del COVID-19 i 
el consegüent tancament dels centres escolars i anul·lació de quasi totes les activitats 
previstes des del març 2020, i per aquest motiu es van presentar 27 renuncies de les 
sol·licituds de subvenció presentades i que es relacionen a continuació: 
 

Escola Municipi Escola Natura 
Escola Argentona  Argentona Can Grau 
Escola Margarida Xirgu Badalona Can Grau 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Viladomat  Barcelona  Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Viladomat Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Fluvià Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Emili-Carles Tolrà Castellar del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Xoriguer Centelles Les Codines 
Escola Lola Anglada Esplugues de Llobregat Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Puiggraciós La Garriga Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Pilar Mestres-Jaume 
Torrens La Roca del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 

Escola Santiago Ramon i Cajal  Hospitalet de Llobregat Can Grau 
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Joan Coromines Mataró Les Codines 
Escola El Morsell  Olivella Les Codines 
Escola El Morsell Olivella Can Grau 
Escola Sant Cristòfol Premià de Mar Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Joan Maragall Sabadell Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Juan Ramon Jimenez Sabadell Can Grau  
INS Carrasco i Formiguera Sant Feliu Codines Rectoria de Vallcàrquera 
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Escola Municipi Escola Natura 
Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora Les Codines 
Escola Riera Alta Santa Coloma de Gramenet Les Codines 
Escola Tanit Santa Coloma de Gramenet Can Grau 
Escola Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga Les Codines 
Institut Montserrat Roig Terrassa Rectoria de Vallcàrquera 
Fundació L’Espiga Vilafranca del Penedès Can Grau  
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 22 de setembre de 2020. 
 
Vist l’informe tècnic de valoració de data 22 de setembre de 2020 en que valora les 
sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
En la present convocatòria, no s’ha denegat cap sol·licitud presentada. 
 
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. Acceptar la renúncia a les solituds presentades en el marc d’aquesta 
convocatòria i que es relacionen a continuació: 
 

Escola Municipi Escola Natura 
Escola Argentona  Argentona Can Grau 
Escola Margarida Xirgu Badalona Can Grau 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Viladomat  Barcelona  Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Viladomat Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Fluvià Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Emili-Carles Tolrà Castellar del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Xoriguer Centelles Les Codines 
Escola Lola Anglada Esplugues de Llobregat Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Puiggraciós La Garriga Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Pilar Mestres-Jaume 
Torrens La Roca del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 

Escola Santiago Ramon i Cajal  Hospitalet de Llobregat Can Grau 
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
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Escola Municipi Escola Natura 
Escola Joan Coromines Mataró Les Codines 
Escola El Morsell  Olivella Les Codines 
Escola El Morsell Olivella Can Grau 
Escola Sant Cristòfol Premià de Mar Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Joan Maragall Sabadell Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Juan Ramon Jimenez Sabadell Can Grau  
INS Carrasco i Formiguera Sant Feliu Codines Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora Les Codines 
Escola Riera Alta Santa Coloma de Gramenet Les Codines 
Escola Tanit Santa Coloma de Gramenet Can Grau 
Escola Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga Les Codines 
Institut Montserrat Roig Terrassa Rectoria de Vallcàrquera 
Fundació L’Espiga Vilafranca del Penedès Can Grau  

 
Segon. Aprovar 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, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
 

 Escola Dates Municipi NIF 
Import 

Atorgat 

Op. 

comptable 

1 Escola Calderón de la 
Barca 8,9 d’octubre Barcelona Q5855249H 598,50 2003003437-01 

2 Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 21, 23 d’octubre Barcelona Q5855145H 910,00 2003003437-02 

3 Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 21, 23 d’octubre Barcelona Q5855145H 1.298,50 2003003437-03 

4 Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 21, 23 d’octubre Barcelona Q5855145H 1.092,00 2003003437-04 

5 Escola Cervantes 28,30 d’octubre Barcelona Q5855865A 1.228,50 2003003437-05 
6 Escola Cervantes 28,30 d’octubre Barcelona Q5855865A 1.064,00 2003003437-06 

7 Institut Escola Pepa 
Colomer 14,16 d’octubre El Prat de Llobregat S0800628J 1.484,00 2003003437-07 

8 Institut Escola Pepa 
Colomer 4,6 de novembre El Prat de Llobregat S0800628J 1.092,00 2003003437-08 

9 Institut Escola Pepa 
Colomer 4,6 de novembre El Prat de Llobregat S0800628J 1.092,00 2003003437-09 

10 Escola Mogent 8,9 d’octubre La Roca del Vallès Q0801334D 598,50 2003003437-10 

11 Ceip Juan José Ortiz 8,9 d’octubre Sant Andreu de la 
Barca Q5855384C 238,00 2003003437-11 

12 Institut Montserrat Roig 11,13 de març Terrassa  Q5856265C 1.365,00 2003003437-12 

13 Escola Pau Boada 6,7 d’octubre Vilafranca del 
Penedès Q5855343I 380,80 2003003437-13 

14 Escola Rocafonda 11,13 de novembre Mataró Q5859612C 1.814,40 2003003437-14 
15 Escola Montserrat Solà 5,6 de març Mataró S0800440J 718,20 2003003437-15 
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 Escola Dates Municipi NIF 
Import 

Atorgat 

Op. 

comptable 

16 Escola Camins 29,30 d’octubre Les Franqueses del 
Vallès Q0801464I   315,00 2003003437-16 

17 AFA IE Sant Esteve 21, 23 d’octubre Castellar del Vallès G58970310 1.365,00 2003003437-17 
 TOTAL    16.654,40  

 
Tercer. No és desestima cap de les sol·licituds presentades. 
 
Quart. Disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
SETZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(16.654,40 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/48900 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2020 de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. 
 
Cinquè. Reajustar la despesa en el sentint de disminuir l’import de VINT-I-TRES MIL 
TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (23.345,60 €) 
de l’import autoritzat a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/48900 del pressupost 
de 2020. 
 
Sisè. 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.  
 
Setè. Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 30 de novembre de 2020 justificant de l’estada, mitjançant 
model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 19 de les 
bases especifiques d’aquesta convocatòria.   
 
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.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció 
econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu, amb efectes d’1 de gener de 
2021, per un import de 168.500 € (Exp. Núm. 2016/9988).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, en sessió ordinària de 

data 22 de desembre de 2016, va aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre 
la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic 
i la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu. Posteriorment, el 
conveni de referència es va signar el 9 de febrer de 2017. 
 

2. D’acord amb el pacte dotzè del conveni signat l’any 2017, la vigència del conveni 
s’iniciarà l’1 de gener de 2017 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020. En qualsevol 
moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants del conveni 
podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de quatre anys 
addicionals o la seva extinció. En cas de pròrroga, l’aportació de la Diputació de 
Barcelona restarà condicionada als corresponents acords i disponibilitats 
pressupostàries, i la justificació i el pagament anual s’efectuarà en les mateixes 
condicions establertes al pacte setè del conveni de referència. 

 
3. Un cop reunida la Comissió de Seguiment, prevista al pacte novè del conveni de 

referència, en data 8 de maig de 2020, aquesta ha determinat continuar amb les 
actuacions establertes en el conveni signat l’any 2017, i ha acordat prorrogar el 
conveni per unanimitat, per dur a terme les actuacions de l’any 2021, mitjançant una 
nova Addenda, la qual cosa els permet seguir col·laborant conjuntament en la 
realització de les tasques objecte del conveni signat l’any 2017, i així, contribuir en 
l’assoliment d’una millor gestió de l’ús públic al sumar esforços. 

 
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre la Diputació de Barcelona, el Consorci 
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, les parts consideren 
que existeix un interès recíproc per continuar col·laborant conjuntament en la gestió de 
l’oferta de serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica al Parc del Castell 
de Montesquiu, oferint un servei de qualitat adreçat als usuaris i visitants del castell i al 
conjunt del Parc. 
 
Fonaments de dret 
 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 
47 a 53, que regulen els convenis, i 140, que regula els principis de les relacions 
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interadministratives, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els 
convenis de col·laboració. 
 
Vist el punt 3.4,k.3) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 
data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de 
Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu, amb efectes d’1 de gener de 2021, mitjançant la 
subscripció de la següent addenda, que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA 
I L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, RELATIU A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DINS 
L’ÀMBIT DE L’ÚS PÚBLIC I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, VINCULATS AL CASTELL 
DE MONTESQUIU  
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
l’II·lm. Sr. Josep Tarín i Canales, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 
de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), assistit pel 
secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de data 13 de març de 2020 (BOPB de 16.03.2020). 
 
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA, representat pel president i alcalde de 
Sant Quirze de Besora, Il·lm. Sr. David Solà i Rota, assistit per secretari del Consorci, Sr. 
Jordi Valls i Aumatell.  
 
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Jaume Romeu i 
Cruells, assistit per la secretaria accidental de la corporació, la Sra. Maria Rosa Vilaplana 
Penella. 
 
II. ANTECEDENTS  
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1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 22 

de desembre de 2016, va aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació 
de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu. Posteriorment, el conveni de referència es va signar 
el 9 de febrer de 2017. 

 
2. D’acord amb el pacte dotzè del conveni signat l’any 2017, la vigència del conveni 

s’iniciarà l’1 de gener de 2017 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020. En qualsevol 
moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants del conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de quatre anys addicionals o la 
seva extinció. En cas de pròrroga, l’aportació de la Diputació de Barcelona restarà 
condicionada als corresponents acords i disponibilitats pressupostàries, i la justificació i el 
pagament anual s’efectuarà en les mateixes condicions establertes al pacte setè del 
conveni de referència. 

 
3. Un cop reunida la Comissió de Seguiment, prevista al pacte novè del conveni de 

referència, en data 8 de maig de 2020, aquesta ha determinat continuar amb les 
actuacions establertes en el conveni signat l’any 2017, i ha acordat prorrogar el conveni 
per unanimitat, per dur a terme les actuacions de l’any 2021, mitjançant una nova 
Addenda, la qual cosa els permet seguir col·laborant conjuntament en la realització de 
les tasques objecte del conveni signat l’any 2017, i així, contribuir en l’assoliment d’una 
millor gestió de l’ús públic al sumar esforços. 

 
4. La minuta de l’addenda va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data xxxxxx.  
 
5. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda al Registre de Convenis de 

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

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

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és prorrogar el conveni de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de 
Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció 
econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu. 
 
Segon. Vigència 
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La nova vigència de l’addenda s’inicia des de l’1 de gener de 2021 i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2021. El període d’execució de les actuacions de l’any 2021 és de l’1 de gener 
de 2021 al 31 de desembre de 2021. 
 
Tercer. Import del conveni 
 
Per tal de finançar les actuacions del conveni de l’any 2021, la Diputació de Barcelona 
aportarà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura la quantitat de CENT SEIXANTA-
VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (168.500,00 €), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46702, de l’any 2021. 
 
Quart. Justificació i pagament de l’import del conveni  
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida al Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura de la següent manera:  
 

- Un 40 % (67.400,00 €), a la signatura de la present addenda de pròrroga al conveni 
signat l’any 2017, degut al fet que la major part de les despeses que ha d’afrontar el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a dur a terme les actuacions previstes 
en aquest conveni, corresponen a despeses de personal. En aquest sentit, cal tenir 
present que el Consorci no pot accedir a les vies de finançament de tresoreria que la 
Diputació posa a disposició dels ajuntaments i, d’altra banda, ha de complir amb els 
criteris d’estabilitat pressupostària, així doncs les limitacions de tresoreria impedeixen 
que el Consorci pugui afrontar aquestes despeses de personal durant tot l’exercici 
pressupostari, si no compta amb el finançament transferit per la Diputació de 
Barcelona, sense posar en risc l’estabilitat. Això justifica que l’import de la bestreta 
permeti afrontar els costos salarials del personal contractat pel Consorci, vinculat 
directament a les actuacions previstes en aquest conveni. 

 
- Un 30 % (50.550,00 €), a partir de l’1 de maig de l’any en curs, i quan el Consorci de 

la Vall del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a 
l’empara d’aquest conveni corresponents a l’import del primer avançament del 40 %, 
mitjançant certificat emès per un funcionari públic habilitat del Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, que incorpori informació econòmica suficient que permeti 
identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de les 
actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses poden incloure la realització 
d’obres de manteniment i millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o 
assistència tècnica externa, per a la realització d’activitats culturals de lleure i 
d’educació ambiental, la promoció d’aquestes activitats i la contractació de personal, 
així com la dotació de vestuari, maquinària i equips de protecció personal per a 
aquest personal. 

 
- Un 20 % (33.700,00 €), a partir de l’1 d’agost de l’any en curs, quan el Consorci de la 

Vall del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a 
l’empara d’aquest conveni corresponents a l’import del segon avançament del 30 %, 
mitjançant certificat emès per un funcionari públic habilitat del Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, que incorpori informació econòmica suficient que permeti 
identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de les 
actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses poden incloure la realització 
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d’obres de manteniment i millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o 
assistència tècnica externa, per a la realització d’activitats culturals de lleure i 
d’educació ambiental, la promoció d’aquestes activitats i la contractació de personal, 
així com la dotació de vestuari, maquinària i equips de protecció personal per a 
aquest personal. 

 
- El 10 % restant (16.850,00 €), quan el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

presenti els justificants del 10 % restant i de l’import del tercer avançament del 20 % 
de les despeses efectuades a l’empara d’aquest conveni, mitjançant certificat emès 
per un funcionari públic habilitat del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, que 
incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els 
ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. 
Aquestes despeses poden incloure la realització d’obres de manteniment i millora, la 
contractació de treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a la 
realització d’activitats culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció 
d’aquestes activitats i la contractació de personal, així com la dotació de vestuari, 
maquinària i equips de protecció personal per a aquest personal. 

 
La justificació del 30 % restant de les despeses haurà de ser presentada entre l’1 de gener 
de 2022 i l’1 d’abril de 2022, i recollirà les despeses efectuades a partir de l’1 de gener de 
2021 fins el 31 de desembre de 2021, perquè el desenvolupament del servei d’informació 
objecte del conveni de referència es du a terme per anys naturals.  
 
Cinquè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades 
del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo 
i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a 
l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
Sisè. Altres pactes 
 
En tot allò no previst expressament en aquesta addenda serà d'aplicació el contingut del 
conveni de col·laboració signat el 9 de febrer de 2017. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda”. 
 

Segon. Aprovar l'aportació, per l'any 2021, per un import de CENT SEIXANTA-VUIT 
MIL CINC-CENTS EUROS (168.500,00 €) a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís 
i Bisaura, amb CIF P0800157J, per dur a terme les activitats recollides en el conveni 
signat l’any 2017.  
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Tercer. Autoritzar i disposar la quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS 
EUROS (168.500,00 €) a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, amb CIF 
P0800157J, per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment 
dels objectius proposats en el conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46702, de l’any 2021, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 
Quart. Autoritzar una bestreta del 40 %, degut a la manca de recursos econòmics que 
l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè del 
conveni signat el 9 de febrer de 2017, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, la qual es farà efectiva una vegada habilitat el crèdit a l’aplicació 
pressupostària G/50402/17230/46702, de l’any 2021, i sempre i quan el Consorci hagi 
justificat la totalitat de les despeses realitzades per assolir els objectius del conveni per 
a l’any 2020. 
 
Cinquè. Comunicar la concessió de l’aportació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. Notificar els presents acords al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a 
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern núm. 317, adoptat en sessió de data 9 de 
juliol de 2020, relatiu a l’aprovació inicial del projecte de cobert ramader extensiu 
a la finca de Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor, i aprovar inicialment el 
projecte de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc, per un import de 
45.991,01 € (Exp. núm. 2020/10311).- 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. Vist el projecte d’obres de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc. Parc del 

Montnegre i el Corredor, promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals adscrita a 
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, el qual va ser aprovat inicialment per 
Acord de la Junta de Govern, de data 9 de juliol de 2020, amb un pressupost total 
de trenta-nou mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims 
(39.958,24 €), IVA inclòs. 

 
2. Atès que en virtut d’allò que estableixen els articles 235.2 b) i c) del text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, es va publicar l’anunci de exposició pública al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 14 de juliol de 2020. 
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3. Atès que segons diligència de data 27 d’agost de 2020 es va fer constar que el 

termini de presentació d’al·legacions va finalitzar en data 25 d’agost de 2020 sense 
que, havent consultat el Llibre de Registre d’Entrades de la Diputació de Barcelona, 
constés que s’havia presentat cap al·legació al respecte, quedant el mencionat 
projecte aprovat definitivament. 

 
4. Atès que s’ha constatat un error en el pressupost del projecte aprovat i en la 

superfície corresponent als metres quadrats del cobert ramader, al no ajustar-se el 
pressupost del projecte aprovat als preus actuals del mercat, i al ser la superfície 
necessària per cobrir inferior a la que en un primer moment es pretenia executar, 
havent-se detectat aquests errors amb posterioritat del termini d’exposició pública, 
des de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals s’ha proposat deixar sense efecte 
l’Acord de la Junta de Govern núm. 317, de data 9 de juliol de 2020, i aprovar de 
nou el “Projecte de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc. Parc del 
Montnegre i el Corredor”, amb un pressupost de trenta-vuit mil nou euros amb deu 
cèntims (38.009,10 €) IVA exclòs, que més el 21 % en concepte d’IVA per import de 
set mil nou-cents vuitanta-un euros amb noranta-un cèntims (7.981,91 €), resulta un 
pressupost total de quaranta-cinc mil nou-cents noranta-un euros amb un cèntim 
(45.991,01€), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi Bàsic de 
seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 235.2 b) i c) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, cal aprovar inicialment aquest nou projecte, fent-ne exposició pública per un 
període de 30 dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, amb la qual cosa es donarà compliment 
als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 
 
Vist l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembres de 2019), atès que no està previst al 
pressupost. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
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proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE l’Acord de la Junta de Govern núm. 317, de data 9 
de juliol de 2020, mitjançant el qual es va aprovar inicialment el projecte de cobert 
ramader extensiu a la finca de Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor. 
 
Segon. APROVAR inicialment el “Projecte de cobert ramader extensiu a la finca de 
Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor”, per un pressupost de trenta-vuit mil nou 
euros amb deu cèntims (38.009,10 €) IVA exclòs, que més el 21 % en concepte d’IVA 
per import de set mil nou-cents vuitanta-un euros amb noranta-un cèntims (7.981,91 
€), resulta un pressupost total de quaranta-cinc mil nou-cents noranta-un euros amb un 
cèntim (45.991,01€), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi Bàsic 
de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Tercer. SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
Documents vinculats 

 

Memòria(d1b70e7d8a3f7d142572) 

 

Perfil  Signatari Data signatura 

L'Enginyer de Monts  Jorge Jurgens Mestre (AUT)  28/09/2020, 15:39 

 Juana Rosalia Barber Rosado (TCAT) 28/09/2020, 15:42 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació inicial de dues subvencions atorgades, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019 (Exp. núm. 2019/3992).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
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“FETS 
 
En data 28 de març de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2019 (número convocatòria 10733/2019) (registre 
d’acords 136/2019). 
 
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la convocatòria 10733/2019 amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2019 (registre d’acords 427/2019). 
 
En l’esmentat acord de data 26 de setembre de 2019 (registre d’acords 427/2019) 
figura l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents: 
 

Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 

2019 

1903003775/33 G66725433 
Ass. Palau Cultural - Ateneu 

de les Arts 

Montmusic Festival 

2019 
1.950 €  

1903003775/36 G62766472 

Associació de Sales de 

Concerts de Catalunya 

(ASACC) 

Curtcircuit 2.400 € 

Total 4.350 € 

 
A l’apartat 21.1 de la convocatòria 10733/2019 relatiu al termini i forma de justificació 
s’estableix el següent: 
 

“Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en les dates següents: 
 

- Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 
2019, el període de justificació serà entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, 
el 14 de novembre del 2019. 

- Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de desembre 
de 2019, el període de justificació serà entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, 
el 16 de març de 2020.” 

 

El dispositiu vuitè de l’acord de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona de data 
26 de setembre de 2019 (registre d’acords 427/2019) estableix que la data màxima de 
justificació és el dia 16 de març de 2020 per a les dues entitats referides anteriorment. 
 
Atès que el 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar 
l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la 
COVID-19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. 
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Entre aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus 
domicilis i la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat 
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant 
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern Espanyol com de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020, 
mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig. 
 
Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de 
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels 
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de 
terminis. 
 
Com a conseqüència de l’aplicació dels decrets esmentats, el nou termini de 
justificació de la subvenció concedida a l’Associació Sales de Concerts i a l’Associació 
Palau Cultural - Ateneu de les Arts derivat de la represa dels còmputs a partir del dia 1 
de juny (festiu a Barcelona) es va establir en el 4 de juny de 2020. 
 
Així mateix, l’apartat 22 de la convocatòria 10733/2019 estableix que: 

“ 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic 
indicada, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, al·legui el 
motiu del retard i presenti la corresponent justificació, amb l’advertiment que de no fer-ho 
es procedirà a revocar la subvenció.” 

 
Una vegada finalitzat el termini de justificació (tenint en consideració el Reial decret 
463/2020, el Reial decret 537/2020 i el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 4833/20 en relació amb la represa del còmput de terminis dels 
procediments administratius) i després de diverses comunicacions i requeriments, les 
entitats descrites anteriorment no han presentat la documentació de la justificació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
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887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
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 i que, atès que la competència per a la 
revocació no està delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, 
la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents:  
 

Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte Import 

Concedit 2019 

1903003775/33 G66725433 
Ass. Palau Cultural - Ateneu 

de les Arts 

Montmusic 

Festival 2019 
1.950 €  

1903003775/36 G62766472 

Associació de Sales de 

Concerts de Catalunya 

(ASACC) 

Curtcircuit 2.400 € 

 
concedides per acord de la Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019 (registre 
d’acords 427/2019), que s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 d’agost de 
2019 i el 31 de desembre de 2019, i justificar com a màxim el 4 de juny de 2020, ja 
que, malgrat els requeriments efectuats, les entitats beneficiàries no han presentat la 
documentació justificativa especificada a la convocatòria 10733/2019.  
 

Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des 
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per acord del 
Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 2017). 
 

Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al 
seu coneixement i efectes.” 
 

57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura 
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i Esports, el Ministeri d’Hisenda, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió 
Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “175 
Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu” (Exp. núm. 2020/14944).- 
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 
 
El present conveni té per objecte la creació de la Comissió Interadministrativa de 
l’esdeveniment d’excepcional interès públic “175 Aniversari de la construcció del Gran 
Teatre del Liceu”, en compliment del previst a la disposició addicional sisena del Reial 
decret llei 17/2020, de 5 de maig, en relació amb el que disposa l’article 27 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i 
dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
En concret, serà l’òrgan encarregat de desenvolupament i concreció en plans i 
programes de les activitats de suport a la celebració de l’esdeveniment d’excepcional 
interès públic “175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu”, així com de 
la certificació de l’adequació de les despeses realitzades als objectius i plans de 
l’esmentat programa. 
 

La creació de l’òrgan interadministratiu de referència no implica l’adopció d’obligacions 
específiques materials directes més enllà de la participació a l’estructura institucional 
establerta per imperatiu legal d’acord amb la normativa esmentada. En aquest sentit, 
els compromisos que conformen l’objecte de la present proposta són de caràcter 
genèric i susceptibles de ser desplegats posteriorment mitjançant instruments 
específics, raó per la qual es considera que, pel seu contingut, l’acte proposat entra 
dins de la categoria dels protocols generals o convenis marc. 
 

Fonaments de dret 
 

Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels 
objectius d’interès comú. 
 
Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el 
seu article 47.1 que no tindran la consideració de convenis ni els Protocols Generals 
d’Actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions d’intencions de 
contingut general o bé que expressin la voluntat de les Administracions i parts 
subscriptores d’actuar per a un objectiu comú.  
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Vist l’apartat 2.3 del Protocol de designació i actuació dels representants de la 
Diputació de Barcelona en relació amb els ens participats, aprovat per acord núm. 
730/14 de la Junta de Govern a la seva sessió de 18 de desembre de 2014. 
 
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. 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.h) 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 la 
designació de representants, per delegació del Ple. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura 
i Esports, el Ministeri d’Hisenda, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la 
creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d'excepcional interès 
públic “175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu”, segons el text 
proposat pel Ministeri de Cultura i Esports, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, 
EL MINISTERIO DE HACIENDA, LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓN 
DE BARCELONA, EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA 
DEL ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO “175 ANIVERSARIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRAN TEATRE DEL LICEU”  
  

En Madrid y Barcelona a        de ………….. de 2020 
 

R E U N I D O S  
 
De una parte, D. José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Deporte, en virtud 
del Real decreto 8/2020, de 12 de enero, en representación del citado Departamento, y en 
ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 48.2 y 61k) Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público.  
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De otra parte, Dña. Pilar Panete Sosa, Subsecretaría de Hacienda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.2º.a) de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, ejercitando por 
delegación la competencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas prevista en 
la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el 
artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.  
 
De otra parte, Dña. Mariàngela Vilallonga, Consejera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, en representación de la Administración de la Generalitat de Catalunya, en virtud 
de las facultades que le confiere el artículo 12.k) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de 
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
De otra parte, Doña Núria Marín Martínez, Presidenta de la Diputación de Barcelona, cargo 
que ostenta en virtud de acuerdo plenario en sesión extraordinaria de fecha 11 de julio de 
2019, en representación de la citada entidad, asistida en este acto por la Secretaria 
General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las facultades reservadas por Decreto 
2446/20 de la Presidencia de la corporación, de 13 de marzo de 2020. 
 
De otra parte, Doña Ada Colau i Ballano, Alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, 
asistida en este acto por el Secretario General de la corporación, Sr. Jordi Cases i Pallarès, 
en virtud de lo dispuesto en el art. 92. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.  
 
De otra parte, D. Salvador Alemany i Mas, en su condición de Presidente del Patronato y 
de la Comisión Ejecutiva y D. Valentí Oviedo i Cornejo, en su condición de Director 
General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, con NIF G-60754223, y domicilio en La 
Rambla 51-59, 08002 Barcelona, en nombre y representación de la misma, constituida el 5 
de septiembre de 1994 ante el notario de Barcelona, D. Robert Follia i Camps, con número 
de protocolo 2258 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya 
con el número 851.  
 
Reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica suficiente, suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, y a tal efecto 
 

E X P O N E N  
 

I. Que el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señala que la 
ley que apruebe los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés 
público regulará la creación de un consorcio o la designación de un órgano 
administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la 
adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del mismo, en el que 
necesariamente estarán representadas las Administraciones Públicas interesadas en el 
acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda, siendo necesario el voto 
favorable de la representación de dicho Ministerio para la emisión de las citadas 
certificaciones. 

 
II. Que la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, otorga 

a la celebración del “175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu”, la 
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consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

 
III. Que el apartado tres de dicha disposición adicional señala que la “certificación de la 

adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará 
de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002”, añadiendo en el apartado 
cuatro de aquella que “el desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en 
la citada Ley 49/2002”. 

 
IV. Que el apartado cinco de la mencionada disposición adicional, a su vez, dispone que 

“los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 
27.3 de la citada Ley 49/2002”. 

 
V. Que, finalmente, el apartado dos de la citada disposición adicional establece que “la 

duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de 
diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2023”. 

 
Por lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio de colaboración, que se regirá 
por las siguientes 
 

C L Á U S U L A S  
 

Primera.- Objeto. 
 
El presente convenio tiene por objeto la creación de la Comisión Interadministrativa del 
acontecimiento de excepcional interés público “175 Aniversario de la construcción del Gran 
Teatre del Liceu”, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, en relación con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
En particular, será el órgano encargado del desarrollo y concreción en planes y programas 
de las actividades de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés 
público “175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu”, así como de la 
certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado 
programa. 
 
Para la emisión de dichas certificaciones será necesario el voto favorable del representante 
del Ministerio de Hacienda, según el artículo 27.2.b) in fine de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre. 
 
Segunda.- Entidad encargada de la ejecución material del programa. 
 
No obstante lo señalado en la cláusula anterior, la Fundación del Gran Teatre del Liceu se 
encargará de la realización material de los actos y actividades que se deriven de la 
ejecución del programa para la conmemoración del acontecimiento de excepcional interés 
público “175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu”. 
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Tercera.- Financiación. 
 
La financiación de la programación oficial del acontecimiento corresponderá íntegramente a 
la Fundación del Gran Teatre del Liceu, quien la realizará con cargo a sus presupuestos, así 
como, en su caso, con aportaciones, subvenciones, donaciones o con ingresos de carácter 
privado, asumiendo la condición de destinataria y administradora de las donaciones que se 
realicen para la ejecución del programa de apoyo al acontecimiento. En este sentido, la 
Hacienda Pública Estatal no asume, ni asumirá, obligación económica alguna que derive de 
las actuaciones realizadas por la Comisión Interadministrativa.  
 
La Fundación del Gran Teatre del Liceu será la encargada de ordenar y captar cuantos 
recursos económicos sean precisos para la financiación de las actividades y programas 
propios del acontecimiento y, en su caso, para el apoyo de los calificados como de interés 
para el mismo. 
 
Los recursos económicos se aplicarán exclusivamente a la realización de los planes y 
programas aprobados por la Comisión Interadministrativa, cuya ejecución será llevada a 
cabo por la Fundación del Gran Teatre del Liceu. Esta asumirá las eventuales pérdidas que 
en el programa de apoyo al acontecimiento se pudieran producir, no correspondiendo 
obligación económica alguna a la Administración General del Estado. 
 
Cuarta.- Composición de la Comisión Interadministrativa. 
 
Formarán parte de la Comisión Interadministrativa: 
 

a. El Presidente de la Comisión, que será el Presidente de la Fundación del Gran Teatre 
del Liceu. 

 
b. Dos vocales en representación de la Administración General del Estado: uno en 

representación del Ministerio de Hacienda, nombrado por la Subsecretaria de este 
Departamento, y el segundo en representación del Ministerio de Cultura y Deporte, 
nombrado por el Ministro. 

 

c. Un vocal en representación de la Generalitat de Catalunya. 
 

d. Un vocal en representación de la Diputación de Barcelona. 
 

e. Un vocal en representación del Ayuntamiento de Barcelona. 
 

f. Tres vocales en representación de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, 
designados por la Comisión Ejecutiva de la Fundación. 

 

g. El Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, que será nombrado por el 
Presidente de la Fundación del Gran Teatro del Liceu.  

 
El órgano competente para designar a los vocales también podrá designar a sus suplentes 
para casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada. Los 
suplentes se podrán designar por tiempo indefinido o para una sesión determinada. 
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Podrá asistir a las reuniones de la Comisión cualquier persona que el Presidente estime 
oportuno en función del orden del día a tratar. Dichos asistentes tendrán voz, pero no voto. 
 
Los miembros de la Comisión Interadministrativa actúan por razón del cargo originario, no 
pudiendo percibir remuneración alguna en concepto de dietas por asistencia a las reuniones 
de la Comisión. Tampoco podrán recibir remuneración alguna las personas que asistan a las 
reuniones de la Comisión por indicación del Presidente. 
 
El régimen de adopción de acuerdos de la Comisión Interadministrativa será por mayoría 
simple de los miembros asistentes, si bien, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. Para la emisión de las certificaciones a que hace referencia el artículo 27.2.b) de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se requerirá el voto favorable del representante del 
Ministerio de Hacienda. 
 
Quinta.- Régimen jurídico. 
 
El funcionamiento de la Comisión Interadministrativa se regirá por el presente convenio y 
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación. 
 
La aplicación de los beneficios fiscales se regirá, en particular, por la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, y por el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real decreto 
1270/2003, de 10 de octubre. 
 
En todo aquello que no esté previsto en el presente convenio, el funcionamiento de la 
Comisión Interadministrativa se regirá por lo dispuesto en la sección 3ª del Capítulo II del 
Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y, 
en particular, por la normativa aplicable a los órganos colegiados compuestos por 
representaciones de distintas administraciones. 
 
Sexta.- Funciones de la Comisión Interadministrativa. 
 
La Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 

a. La aprobación de los planes y programas de actividades específicas que pueden dar 
lugar a la aplicación de los beneficios fiscales previstos en la disposición adicional 
sexta del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 
b. La aprobación del logotipo del acontecimiento de excepcional interés público “175 

Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu” y su manual de uso para el 
empleo, con finalidad publicitaria, de los signos distintivos, denominativos, gráficos, 
etc., que identifiquen al acontecimiento. Este manual se ajustará al «Manual de 
aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los gastos de 
propaganda y publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de 
los acontecimientos de excepcional interés público» aprobado mediante Resolución 
de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos. 
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c. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del 
programa de apoyo, según lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre. 

 

d. Remitir al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en los meses de enero, abril, julio y octubre, copia de las certificaciones 
emitidas en el trimestre anterior. 

 
e. Acordar su propia disolución, que deberá ser aprobada por unanimidad y requerirá la 

ratificación formal de todas las entidades que la integran. 
 

f. Cualesquiera otras que, con sujeción a la legislación vigente, garanticen el 
cumplimiento de sus fines 

 
Séptima.- Procedimiento de emisión de certificaciones. 
 
1. Para la obtención de las certificaciones a las que hace referencia el artículo 27.2.b) de la 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida 
a la Comisión Interadministrativa, en los modelos de solicitud normalizados que se 
facilitarán. 

 

2. La solicitud podrá presentarse en la forma y lugares previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento común de las Administraciones 
Públicas. A estos efectos, la dirección de la sede electrónica de la Fundación del Gran 
Teatre del Liceu en la siguiente dirección: https://liceubarcelona.cat .  

 

3. El plazo para la presentación de las solicitudes concluirá 15 días después de la 
finalización del Acontecimiento. 

 

4. La solicitud de certificación será examinada por la Comisión Interadministrativa, que, en 
su caso, acordará su emisión, siendo necesario para su estimación el voto favorable del 
representante del Ministerio de Hacienda. 

 

5. El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones por parte de la Comisión 
Interadministrativa será de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver. 

 

El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que 
complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y la presentación de la documentación requerida. 
 

6. Transcurrido el plazo de notificación de las certificaciones sin que el interesado haya 
recibido requerimiento o notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá 
cumplido el requisito de la certificación, pudiendo el interesado solicitar de la 
Administración Tributaria el reconocimiento previo del beneficio fiscal aportando una 
copia sellada de la solicitud. 

 

7. Contra las resoluciones emitidas por la Comisión Interadministrativa podrán interponerse 
los correspondientes recursos administrativos y el contencioso-administrativo. 
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Octava.- Funciones del Presidente: 

 

El Presidente tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Representar legalmente a la Comisión Interadministrativa. 
 

b. Acordar la convocatoria de las sesiones de la Comisión Interadministrativa y fijar el 
orden del día. 

 

c. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

 

d. Dirimir con su voto los empates, salvo en lo que se refiere a la función recogida en el 
apartado 3 de la cláusula sexta de este convenio, para lo cual se requiere el voto 
favorable del representante del Ministerio de Hacienda.  

 

e. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados, de los preceptos de este 
convenio y de las normas legales aplicables a los actos de la Comisión 
Interadministrativa. 

 

f. Formular iniciativas y propuestas a la Comisión Interadministrativa. 
 

g. Visar las actas de las reuniones y las certificaciones que la Comisión haya de expedir, 
en especial aquellas que constituyen su objetivo esencial. 

 

h. Cualquier otra de índole general y análoga a las anteriores que, conforme a la 
legislación vigente, le correspondan. 

 
Novena.- Lugar de reunión. 
 
La Comisión Interadministrativa celebrará sus reuniones en la sede de la Fundació del 
Teatre del Liceu, La Rambla 51-59, 08002 Barcelona. 
 
Décima.- Logos. 
 
En las actuaciones realizadas en las que se lleve a cabo publicidad del acontecimiento, 
figurarán los logotipos de todas las entidades participantes en la Comisión 
Interadministrativa, en igualdad de condiciones. 
 
Undécima.- Vigencia. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, el 
presente convenio resultará eficaz desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado  
 
A tal efecto, la Fundación del Gran Teatre del Liceu, una vez finalizadas las actuaciones del 
programa “175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu”, presentará un 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

informe económico para su toma en consideración por la Comisión Interadministrativa, que 
contendrá una relación completa de los ingresos percibidos, de los gastos ejecutados y de 
las actuaciones realizadas. Una vez aprobado el informe económico de la Fundación del 
Gran Teatre del Liceu, la Comisión Interadministrativa aprobará por unanimidad la propuesta 
de liquidación, que será presentada por el Secretario de la Comisión. 
 
Una vez acordadas las operaciones de liquidación, la Comisión Interadministrativa aprobará, 
por unanimidad, su disolución, que deberá ser ratificada por las entidades que la integran, 
siempre que se haya cumplido con todas las obligaciones que le imponen la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, y el Reglamento aprobado por el Real decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre. 
 
El Convenio quedará extinguido y la Comisión Interadministrativa suprimida, en cualquier 
caso, el 29 de febrero de 2024. 
 
Decimosegunda.- Transparencia y acceso a la información pública. 
 
El presente convenio podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el 
correspondiente portal de transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículo 
8.1.b), y demás normativa de desarrollo de la misma.  
 
Decimotercera. Jurisdicción competente. 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del 
convenio se resolverán entre las partes. En defecto de acuerdo al respecto, será el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer de las cuestiones 
litigiosas que se presenten. 
 
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.” 

 
Segon.- DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, president delegat de 
l’Àrea de Cultura, com a vocal titular representant de la Diputació de Barcelona a la 
Comissió Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del conveni, i el Sr. Jordi 
Roca Ventura, coordinador de l’Àrea de Cultura, com a vocal substitut. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Ministeri de Cultura i Esports, al Ministeri 
d’Hisenda, a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i a la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Suport a l’adquisició de llibres en català per a 
petits municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/12722).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
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pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 

 
2. En sessió de 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, ha aprovat la inclusió d’un nou recurs en el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 
407/20). Concretament, el nou recurs és el fons de prestació “Suport a l’adquisició 
de llibres en català per a petits municipis”.  

 
3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

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

 
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Suport 

a l’adquisició de llibres en català per a petits municipis”, per mitjà del qual es vol 
finançar l’adquisició de llibres en català per posar-los a l’abast de la ciutadania a 
través de diferents equipaments a les biblioteques: escoles, casals d’avis, centres 
de joves, etc. Els seus destinataris són municipis que no superin els 5.000 habitants 
(sense obligatorietat de prestar servei de biblioteca pública) i acompleixen els 
requisits establerts: 

 
o Tots els municipis inferiors a 300 però que tenen escola de titularitat pública 
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o Tots els municipis entre 300 i 3.000 habitants 
o Tots els municipis entre 3.001- a 5.000 habitants sense biblioteca o bibliobús 

integrada/t a la XBM 
 
6. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 16/10/20, que s’incorpora a 

l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: el fons es 
distribueix de manera uniforme a tots els ens locals que compleixin els requisits 
indicats a l’apartat anterior. Donat que el nombre total d’ajuntaments que 
compleixen amb els requisits d’aquest fons són un total de 110, s’ha procedit a 
dividir l’import total amb el que s’ha dotat el fons (112.000,00 euros) entre els 110 
ajuntaments. Del resultat d’aquesta operació s’atorga a cada ajuntament un total de 
1.018 euros, en haver-se arrodonit la quantia deixant de banda els decimals, 
resultant un saldo sobrant a l’autorització de despesa de 20 euros. 
 

7. La quantia total amb la qual es va dotar inicialment el fons va ser de 112.000 €, 
mentre que, en haver-se arrodonit aquesta xifra en el repartiment del fons deixant 
de banda els decimals, finalment es proposa concedir una quantia total de 
111.980 €.  

 
8. Es constata, tal i com s’ha assenyalat en punts anteriors, l’existència d’un saldo 

sobrant a l’autorització de despesa existent, que cal procedir a anul·lar mitjançant 
un ajustament de valor negatiu, per tal que el crèdit torni a estar com a disponible i 
es pugui destinar a les finalitats que la corporació consideri oportunes. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, atribueix a la Junta de 
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del 
fons de prestació “Suport a l’adquisició de llibres en català per a petits municipis” del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 20/Y/295147 1.018,00 € 

Ajuntament d'Avià P0801100I 20/Y/295150 1.018,00 € 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 20/Y/295149 1.018,00 € 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 20/Y/295148 1.018,00 € 

Ajuntament de Bagà P0801600H 20/Y/295159 1.018,00 € 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 20/Y/295160 1.018,00 € 

Ajuntament de Borredà P0802400B 20/Y/295161 1.018,00 € 

Ajuntament del Bruc P0802500I 20/Y/295259 1.018,00 € 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 20/Y/295242 1.018,00 € 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 20/Y/295162 1.018,00 € 

Ajuntament de Calaf P0803100G 20/Y/295164 1.018,00 € 

Ajuntament de Calders P0803400A 20/Y/295165 1.018,00 € 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 20/Y/295166 1.018,00 € 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 20/Y/295167 1.018,00 € 

Ajuntament de Callús P0803700D 20/Y/295168 1.018,00 € 

Ajuntament de Campins P0803800B 20/Y/295169 1.018,00 € 

Ajuntament de Carme P0804700C 20/Y/295171 1.018,00 € 

Ajuntament de Casserres P0804800A 20/Y/295172 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 20/Y/295173 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 20/Y/295174 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 20/Y/295175 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 20/Y/295176 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 20/Y/295177 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 20/Y/295178 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 20/Y/295179 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 20/Y/295180 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 20/Y/295181 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 20/Y/295183 1.018,00 € 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 20/Y/295182 1.018,00 € 

Ajuntament de Cercs P0826800E 20/Y/295184 1.018,00 € 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 20/Y/295186 1.018,00 € 

Ajuntament de Copons P0807000E 20/Y/295187 1.018,00 € 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 20/Y/295231 1.018,00 € 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 20/Y/295249 1.018,00 € 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 20/Y/295188 1.018,00 € 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 20/Y/295190 1.018,00 € 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 20/Y/295189 1.018,00 € 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 20/Y/295191 1.018,00 € 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 20/Y/295192 1.018,00 € 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 20/Y/295193 1.018,00 € 

Ajuntament de Gualba P0809600J 20/Y/295195 1.018,00 € 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 20/Y/295196 1.018,00 € 

Ajuntament de Gurb P0809900D 20/Y/295197 1.018,00 € 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 20/Y/295224 1.018,00 € 

Ajuntament de Jorba P0810200F 20/Y/295198 1.018,00 € 

Ajuntament de la Granada P0809300G 20/Y/295232 1.018,00 € 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 20/Y/295244 1.018,00 € 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 20/Y/295245 1.018,00 € 

Ajuntament de Mediona P0812100F 20/Y/295200 1.018,00 € 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 20/Y/295201 1.018,00 € 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 20/Y/295202 1.018,00 € 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 20/Y/295203 1.018,00 € 

Ajuntament de Montseny P0813600D 20/Y/295204 1.018,00 € 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 20/Y/295205 1.018,00 € 

Ajuntament de Mura P0813800J 20/Y/295206 1.018,00 € 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 20/Y/295151 1.018,00 € 

Ajuntament d'Olost P0814800I 20/Y/295152 1.018,00 € 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 20/Y/295153 1.018,00 € 

Ajuntament d'Orís P0814900G 20/Y/295155 1.018,00 € 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 20/Y/295154 1.018,00 € 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 20/Y/295158 1.018,00 € 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 20/Y/295207 1.018,00 € 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 20/Y/295225 1.018,00 € 

Ajuntament de Perafita P0815900F 20/Y/295208 1.018,00 € 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 20/Y/295236 1.018,00 € 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 20/Y/295230 1.018,00 € 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 20/Y/295240 1.018,00 € 

Ajuntament de Pontons P0816700I 20/Y/295209 1.018,00 € 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 20/Y/295210 1.018,00 € 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 20/Y/295248 1.018,00 € 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 20/Y/295212 1.018,00 € 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 20/Y/295213 1.018,00 € 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 20/Y/295214 1.018,00 € 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 20/Y/295215 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 20/Y/295216 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 20/Y/295217 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 20/Y/295218 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 20/Y/295219 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 20/Y/295220 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 20/Y/295222 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 20/Y/295226 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 20/Y/295227 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 20/Y/295238 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 20/Y/295237 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I 20/Y/295251 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 20/Y/295247 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 20/Y/295138 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 20/Y/295135 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 20/Y/295223 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 20/Y/295134 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 20/Y/295256 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 20/Y/295246 1.018,00 € 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 20/Y/295233 1.018,00 € 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 20/Y/295229 1.018,00 € 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 20/Y/295235 1.018,00 € 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 20/Y/295250 1.018,00 € 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 20/Y/295254 1.018,00 € 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 20/Y/295243 1.018,00 € 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 20/Y/295241 1.018,00 € 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 20/Y/295252 1.018,00 € 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 20/Y/295253 1.018,00 € 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 20/Y/295234 1.018,00 € 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 20/Y/295228 1.018,00 € 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 20/Y/295156 1.018,00 € 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 20/Y/295141 1.018,00 € 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 20/Y/295142 1.018,00 € 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 20/Y/295144 1.018,00 € 

Ajuntament de Vilada P0830000F 20/Y/295145 1.018,00 € 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 20/Y/295146 1.018,00 € 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 20/Y/295239 1.018,00 € 
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de cent onze mil nou-cents 
vuitanta euros (111.980 €), a càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2020 que 
s’indica en aquest acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer del 
present dictamen: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 
G/40200/322A0/76280 111.980 € 

 
Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per acord de Junta de Govern de 
17 de setembre de 2020, segons amb el detall que s’indica en el present acord, per a 
què el crèdit torni a estar com a disponible :  
 

Aplicació pressupostària Import de la reducció (EUR) Núm. Op. “A/” 

G/40200/322A0/76280 20 € 2002900641 
 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat 
a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre 
el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 6 del pressupost de depeses 

dels ens destinataris. 
 

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

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 
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2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en 
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la 
presentació de memòries ni formularis tècnics. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

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

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord amb l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

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

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 

liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli en el marc de la liquidació, 
disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre el 
requeriment. Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, 
s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
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possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5. Audiència i tancament 
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5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha 

d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de 
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. 

 
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació 

definitiva i la revocació dels imports no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
definitivament la revocació de diverses subvencions de la convocatòria de 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares 
i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la 
demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019 (Exp. núm. 2018/5042).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets  
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 12 

d’abril de 2018, va adoptar l’acord núm. 145, pel qual s’aprova la convocatòria núm. 
201820185120009743, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i 
pares d’alumnes (en endavant, AMPA) i d’entitats sense finalitat de lucre (en 
endavant, ESFL), mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a realitzar 
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dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019, per un import de 
cinc-cents vint-i-cinc mil euros (525.000,00 €). 

 
2. Posteriorment, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2018, la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 444 pel qual s’aprova la 
resolució de l’esmentada convocatòria de subvencions. 

 
3. Finalitzat el termini de justificació i efectuats els corresponents requeriments, en 

sessió celebrada el passat dia 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 396 pel qual, entre d’altres, s’aprova 
inicialment la revocació de diverses subvencions de dita convocatòria i s’habilita un 
període d’audiència de quinze dies hàbils, per tal que les entitats afectades 
presentin els documents que estimin pertinents o al·leguin el que considerin oportú.  

 
4. Transcorregut l’esmentat període d’audiència i després de realitzar la comprovació 

final de les 40 subvencions que es proposaven revocar, el resultat final és el que 
s’indica a continuació: 

   
• 32 entitats no han presentat al·legacions en el termini d’audiència habilitat, per 

tant, es proposa la revocació definitiva de la subvenció. 
 

• 1 entitat ha presentat escrit acceptant la revocació proposada inicialment, per 
tant, es proposa també la revocació definitiva de la subvenció: 
o Associació Xarxa de cases de la música popular de Catalunya, amb NIF 

G64314487, presenta escrit d’acceptació de la revocació de la subvenció, en 
data 12 d’agost de 2020.  
 

• 5 entitats han presentat al·legacions dintre del termini d’audiència, les quals han 
estat desestimades i es proposa, per tant, la revocació definitiva de la subvenció 
d’acord amb la següent motivació: 
o AMPA Institut Joan Miro, amb NIF G08858052, presenta al·legació en data 1 

de setembre de 2020.  
Les al·legacions presentades continuen sense informar l’agent finançador de 
les despeses que s’hi relacionen en la justificació parcial aportada, i per tant 
no es poden admetre. 

o AMPA Institut Vicenç Plantada, amb NIF G58616558, presenta al·legació en 
data 1 de setembre de 2020.  
Les al·legacions presentades aporten de nou l’annex B que conté la relació de 
despeses de la subvenció, però continua sense informar de l’agent finançador 
i, a més, continua mancant la signatura electrònica del representant legal. 

o Associació de pares d’alumnes SES Cervelló, amb NIF G64684673, presenta 
al·legació en data 28 d’agost de 2020.  
Les al·legacions presentades continuen sense esmenar els errors continguts 
a la justificació final i única presentada, tant a l’annex A, el B i la manca de 
presentació electrònica de la resta de formularis de la justificació.  
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o Associació Fem Pedagogia per una vida digna per a tothom, amb NIF 
G66004870, presenta al·legació en data 27 d’agost de 2020.  
Les al·legacions presentades contenen una nova relació de despeses que no 
havien estat aportades amb anterioritat en temps i forma, i en conseqüència, 
no es poden admetre en aquesta fase del procediment. 

o DRECERA SCCL, amb NIF F08954059, presenta al·legació en data 28 
d’agost de 2020.  
Les al·legacions presentades contenen documentació justificativa que no 
havia estat aportada amb anterioritat en temps i forma, i en conseqüència, no 
es pot admetre en aquesta fase del procediment. 

 
• 2 entitats han presentat al·legacions dintre del termini d’audiència, les quals han 

estat estimades i es proposa, per tant, el pagament de la subvenció d’acord amb 
la següent motivació: 
o Associació Sociocultural La Formiga, amb NIF G62219738, presenta 

al·legació en data 22 d’agost de 2020.    
Les al·legacions presentades esmenen íntegrament els errors que contenia la 
justificació final presentada per l’entitat, per tant, es consideren estimades, i 
es proposa el pagament de 3.862,00 €. 

 
o AMPA del Col·legi públic Miquel Bleach de Barcelona, amb NIF G58953019, 

presenta al·legació en data 31 d’agost de 2020.  
Les al·legacions presentades aclareixen que de les despeses que ja havien 
estat aportades anteriorment a la Diputació de Barcelona per un import de 
4.818,00 €, han imputat a la Diputació de Barcelona l’import de 2.682,00 €, 
import coincident amb la subvenció atorgada.  
No obstant, malgrat s’estimen les al·legacions presentades es proposa la 
revocació d’un import de 273,00 € i efectuar el pagament de 2.409,00 €, que 
és l’import equivalent al 50 % del cost del projecte. 
 

5. Cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per revocació i que 
han estat incorporats com a romanent de crèdit a les aplicacions pressupostàries 
del pressupost de despeses de 2020, així com aprovar el reconeixement de crèdit a 
favor de les dues entitats que han estat acceptades les seves al·legacions, per tal 
d’efectuar el pagament corresponent.  

 
Fonaments de dret 

 
1. Segons l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 

Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació. 

 
2. L’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
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hisendes locals, en matèria de pressupostos, relatiu al reconeixement i liquidació 
d’obligacions derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits. 

 
3. La Base núm. 50, de les Bases d’Execució del Pressupost 2020, estipula que es 

podrà autoritzar un reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat 
una obligació sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. 

 
4. Les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona vigents per a 

l’exercici 2020, estableixen el procediment a seguir en relació amb la tramitació dels 
reconeixements de crèdit, en el seu Annex 4. 

 
5. L’article 5 de l’Annex 4 esmentat, preveu que la competència per aprovar el 

reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la competència 
originària per aprovar la despesa. 

 
6. Per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat amb allò previst als 

articles 18 i 20 LGS, procedeix comunicar l’habilitació de crèdit d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
7. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR definitivament la revocació total de les següents subvencions 
destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i 
d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant 
els anys 2018 i 2019, per manca de justificació, en no haver presentat al·legacions en 
el termini d’audiència habilitat:  
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• AMPA:  
 

Entitat NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 
Import total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 
Import total 
revocació 

Ajustament 
de valor 

AMPA CEIP 
Montserrat de Sant 
Just Desvern 

G08612921 1.440,00 € 0,00 € 1.440,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 0,00 € 1.440,00 € 
No 

procedeix 

Ampa Inst. 
Mediterrània 

G08863904 1.463,00 € 1.261,00 € 2.724,00 € 0,00 € 0,00 € 1.463,00 € 1.261,00 € 2.724,00 € 2003901103 

AMPA CEIP Garigot  G62980958 1.325,00 € 90,00 € 1.415,00 € 0,00 € 0,00 € 1.325,00 € 90,00 € 1.415,00 € 
No 

procedeix 
AMPA CEIP 
Drassanes 

G61238895 1.773,00 € 1.529,00 € 3.302,00 € 0,00 € 0,00 € 1.773,00 € 1.529,00 € 3.302,00 € 2003901105 

AMPA Col·legi Sant 
Miquel  

G61395976 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 2003901107 

AMPA Maria 
Manent 

G59534677 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 2003901108 

APA del Colegio 
Publico de pre-
escolar y EGB 
"Jovellanos"  

G58826942 1.463,00 € 1.245,00 € 2.708,00 € 0,00 € 0,00 € 1.463,00 € 1.245,00 € 2.708,00 € 2003901110 

AMPA Escola Itaca  G63886956 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 2003901111 
APA del C.P. Pau 
Vila de Hospitalet 

G58004904 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 2003901112 

AMPA EEE Can 
Vila 

G59468314 1.463,00 € 1.261,00 € 2.724,00 € 0,00 € 0,00 € 1.463,00 € 1.261,00 € 2.724,00 € 2003901113 

Associació de 
mares i pares 
d'alumnes IES 
Jaume Mimó  

G60803418 1.662,00 € 0,00 € 1.662,00 € 0,00 € 0,00 € 1.662,00 € 0,00 € 1.662,00 € 
No 

procedeix 

Ampa de l'Escola 
José Echegaray  

G58933946 1.440,00 € 0,00 € 1.440,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 0,00 € 1.440,00 € 
No 

procedeix 
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Entitat NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 
Import total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 
Import total 
revocació 

Ajustament 
de valor 

Associació de 
mares i pares 
d'alumnes de 
l'escola Germanes 
Bertomeu  

G58387648 1.551,00 € 1.338,00 € 2.889,00 € 0,00 € 0,00 € 1.551,00 € 1.338,00 € 2.889,00 € 2003901114 

  19.340,00 € 11.692,00 € 31.032,00 € 0,00 € 0,00 € 19.340,00 € 11.692,00 € 31.032,00 €  

 
 
• ESFL: 
 
 

Entitat NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 

Import 
total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 
Import total 
revocació 

Ajustament de 
valor 

AFEV W0016043B 2.750,00 € 2.224,00 € 4.974,00 € 0,00 € 0,00 € 2.750,00 € 2.224,00 € 4.974,00 € 2003901093 
Associació de 
Solidaritat i ajuda 
veïnal (ASAV) 

G65876955 2.103,00 € 1.701,00 € 3.804,00 € 0,00 € 0,00 € 2.103,00 € 1.701,00 € 3.804,00 € 2003901094 

La llum del nord, 
associació per la 
ciutadania i la 
cooperació entre 
pobles 

G63939599 2.135,00 € 1.727,00 € 3.862,00 € 0,00 € 0,00 € 2.135,00 € 1.727,00 € 3.862,00 € 2003901099 

Associació Ela-Ela 
Teatre 

G67077883 950,00 € 750,00 € 1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 950,00 € 750,00 € 1.700,00 € 2003901096 

Associació Veïns del 
món 

G63450191 2.135,00 € 1.727,00 € 3.862,00 € 0,00 € 0,00 € 2.135,00 € 1.727,00 € 3.862,00 € 2003901097 

Associació El Roure 
acompanyament de 
referència per a 
adolescents i joves 

G66161944 2.103,00 € 1.701,00 € 3.804,00 € 0,00 € 0,00 € 2.103,00 € 1.701,00 € 3.804,00 € 2003901095 

Martinet solidari G62494984 2.265,00 € 1.070,00 € 3.335,00 € 0,00 € 0,00 € 2.265,00 € 1.070,00 € 3.335,00 € 2003901092 
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Entitat NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 

Import 
total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 
Import total 
revocació 

Ajustament de 
valor 

Associació Xarxa de 
cases de la música 
popular de 
Catalunya 

G64314487 2.103,00 € 1.701,00 € 3.804,00 € 0,00 € 0,00 € 2.103,00 € 1.701,00 € 3.804,00 € 2003901102 

  16.544,00 € 12.601,00 € 29.145,00 € 0,00 € 0,00 € 16.544,00 € 12.601,00 € 29.145,00 €  
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Segon. APROVAR definitivament la revocació parcial de les següents subvencions 
destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i 
d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant 
els anys 2018 i 2019, en no haver presentat al·legacions en el termini d’audiència 
habilitat: 
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• AMPA:  

 

Entitat NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 
Import total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 

Import 
total 

revocació 
Ajustament 

de valor 
AFA Escola 
Cossetania G61164257 1.507,00 € 1.300,00 € 2.807,00 € 0,00 € 990,00 € 1.507,00 € 310,00 € 1.817,00 € 2003901115 

Associació de pares 
d'alumnes del 
Col·legi Públic Sant 
Miquel de Cornellà 
de Llobregat 

G08695462 1.994,00 € 1.326,00 € 3.320,00 € 1.994,00 € 554,66 € 0,00 € 771,34 € 771,34 € 2003901116 

AMPA CEIP  els 
Pinetons de La 
Garriga 

G61792107 1.100,00 € 900,00 € 2.000,00 € 1.100,00 € 329,16 € 0,00 € 570,84 € 570,84 € 2003901117 

Associació de Pares 
d'Alumnes de la 
cooperativa 
d’Ensenyament  

G59516062 1.728,00 € 1.491,00 € 3.219,00 € 1.728,00 € 1.127,15 € 0,00 € 363,85 € 363,85 € 2003901118 

Associació de pares 
d'alumnes del CEIP 
Sol i Lluna  

G64574460 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 1.439,97 € 1.242,00 € 0,03 € 0,00 € 0,03 € No 
procedeix 

Associació de 
mares i pares 
d'alumnes del CEIP 
Nadal  

G08852329 1.773,00 € 1.529,00 € 3.302,00 € 1.773,00 € 1.122,00 € 0,00 € 407,00 € 407,00 € 2003901119 

AMPA Escola de 
Borredà  G59749929 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 1.440,00 € 1.220,00 € 0,00 € 22,00 € 22,00 € 2003901120 

AMPA CEIP Cal 
Music G63590046 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 1.138,09 € 0,00 € 301,91 € 1.242,00 € 1.543,91 € 2003901124 

Associació de 
Mares i parers 
d'Alumnes de 
l'Escola Matagalls  

G63597215 1.440,00 € 445,00 € 1.885,00 € 1.149,18 € 0,00 € 290,82 € 445,00 € 735,82 € 2003901122 
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Entitat NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 
Import total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 

Import 
total 

revocació 
Ajustament 

de valor 
Associació de 
mares i pares 
d'alumnes CEIP 
Premià de Mar 
(Escola Mar Nova)  

G64940018 1.440,00 € 805,00 € 2.245,00 € 1.440,00 € 800,00 € 0,00 € 5,00 € 5,00 € 2003901123 

  15.302,00 € 11.522,00 € 26.824,00 € 13.202,24 € 7.384,97 € 2.099,76 € 4.137,03 € 6.236,79 €  
 
 

• ESFL: 
 

Entitat NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 
Import total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 

Import 
total 

revocació 
Ajustament de 

valor 
Lotus Blau Fundació 
Privada G62648555 2.524,00 € 2.041,00 € 4.565,00 € 2.221,90 € 2.041,00 € 302,10 € 0,00 € 302,10 € No procedeix 

Associació per 
promoure i crear un 
museu de 
matemàtiques a 
Catalunya (MMACA) 

G65009284 2.524,00 € 2.041,00 € 4.565,00 € 2.524,00 € 57,29 € 0,00 € 1.983,71 € 1.983,71 € 2003901101 

  5.048,00 € 4.082,00 € 9.130,00 € 4.745,9 € 2.098,29 € 302,10 € 1.983,71 € 2.285,81 €  
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Tercer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per les següents entitats, pels 
motius que s’indiquen a continuació, i en conseqüència APROVAR definitivament la 
revocació de la subvenció, d’acord amb el següents motius: 
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• AMPA: 

 

Entitat i NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 
Import total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 
Import total 
revocació 

Ajustament 
de valor Motivació 

Associació de 
pares 
d'alumnes SES 
Cervelló 
 
G64684673 

1.507,00 € 1.300,00 € 2.807,00 € 0,00 € 0,00 € 1.507,00 € 1.300,00 € 2.807,00 € 2003901104 

Les al·legacions presentades continuen 
sense esmenar els errors continguts a la 
justificació final i única presentada, tant a 
l’annex A, el B i la manca de presentació 
electrònica de la resta de formularis de la 
justificació.  

APA Institut 
Vicenç Plantada 
 
 G58616558 

1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 2003901109 

Les al·legacions presentades aporten de 
nou l’annex B que conté la relació de 
despeses de la subvenció, però continua 
sense informar de l’agent finançador i, a 
més, continua mancant la signatura 
electrònica del representant legal. 

AMPA Institut 
Joan Miro 
 
G08858052 

1.773,00 € 1.529,00 € 3.302,00 € 0,00 € 634,84 € 1.773,00 € 894,16 € 2.667,16 € 2003901121 

Les al·legacions presentades continuen 
sense informar l’agent finançador de les 
despeses que s’hi relacionen en la 
justificació parcial aportada, i per tant no 
es poden admetre. 

 4.720,00 € 4.071,00 € 8.791,00 € 0,00 € 0,00 € 4.720,00 € 3.436,16 € 8.156,16 €   
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• ESFL: 
 

Entitat i NIF 
Import 

concedit 
2018 

Import 
concedit 

2019 

Import 
total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import 
revocat 

2018 

Import 
revocat 

2019 
Import total 
revocació 

Ajustament 
de valor Motivació 

Drecera SCCL 
 
F08954059 

2.362,00 € 1.910,00 € 4.272,00 € 0,00 € 0,00 € 2.362,00 € 1.910,00 € 4.272,00 € 2003901098 

Les al·legacions presentades contenen 
documentació justificativa que no havia 
estat aportada amb anterioritat en temps 
i forma, i en conseqüència, no es pot 
admetre en aquesta fase del 
procediment. 

Associació Fem 
Pedagogia per 
una vida digna 
per a tothom 
 
G66004870 

2.103,00 € 1.701,00 € 3.804,00 € 1.699,85 € 0,00 € 403,15 € 1.701,00 € 2.104,15 € 2003901100 

Les al·legacions presentades contenen 
una nova relació de despeses que no 
havien estat aportades amb anterioritat 
en temps i forma, i en conseqüència, no 
es poden admetre en aquesta fase del 
procediment. 

 4.465,00 € 3.611,00 € 8.076,00 € 1.699,85 € 0,00 € 2.765,15 € 3.611,00 € 6.376,15 €   
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Quart. ESTIMAR les al·legacions presentades per l’AMPA del Col·legi públic Miquel 
Bleach de Barcelona, acceptant una justificació de despeses per import de dos mil 
quatre-cents nou euros (2.409,00 €), i APROVAR definitivament la revocació parcial de 
la subvenció per l’import de dos-cents setanta-tres euros (273,00 €), d’acord amb el 
següent detall: 
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Entitat i NIF 
Import  

concedit  
2018 

Import 
concedit  

2019 

Import 
 total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import a 
pagar 
2018 

Import a 
pagar 
2019 

Import total 
a pagar 

Import a 
revocar 

2018 
Operació 

comptable AD 
AMPA del Col·legi 
públic Miquel Bleach 
de Barcelona  
 
G58953019 

1.440,00 € 1.242,00 € 2.682,00 € 0,00 € 0,00 € 1.167,00 € 1.242,00 € 2.409,00 € 273,00 € 2003003842 
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Cinquè. ESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació Sociocultural la 
Formiga, i en conseqüència DEIXAR SENSE EFECTE l’aprovació inicial de la 
revocació i acceptar la justificació de despeses per un import de tres mil vuit-cents 
seixanta-dos euros (3.862,00 €), d’acord amb el següent detall: 
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Entitat i NIF 
Import  

concedit  
2018 

Import 
concedit  

2019 

Import 
 total 

concedit 
Pagat 
2018 

Pagat 
2019 

Import a 
pagar 
2018 

Import a 
pagar 
2019 

Import total  
a pagar 

Operació 
comptable AD 

Associació 
Sociocultural La 
Formiga 
 
G62219738 

2.135,00 € 1.727,00 € 3.862,00 € 0,00 € 0,00 € 2.135,00 € 1.727,00 € 3.862,00 € 2003003836 
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Sisè. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de 1.167,00 €, per atendre el 
pagament de la subvenció de 2.409,00 € que ha estat acceptat en fase d’al·legacions 
de l’AMPA del Col·legi públic Miquel Bleach de Barcelona, en tant que no té incorporat 
el crèdit provinent de l’exercici 2018. 
 
Setè. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de 2.135,00 €, per atendre el 
pagament de la subvenció de 3.862,00 € que ha estat acceptat en fase d’al·legacions 
de l’Associació Sociocultural La Formiga, en tant que no té incorporat el crèdit 
provinent de l’exercici 2018. 
 
Vuitè. AUTORITZAR i DISPOSAR un crèdit per import de tres mil tres-cents dos euros 
(3.302,00 €), amb la següent distribució i aplicacions pressupostàries:  
 

• l’import de mil cent seixanta-set euros (1.167,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48902, del pressupost de despeses de l’exercici 
2020. 

• l’import de dos mil cent trenta-cinc euros (2.135,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48900, del pressupost de despeses de l’exercici 
2020. 

 
Novè. REGULARITZAR COMPTABLEMENT les subvencions definitivament 
revocades, en el sentit de REDUIR l’autorització i disposició de la despesa aprovada, a 
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries: 
 

• AMPA: import total de dinou mil cent setanta-cinc euros amb dinou cèntims 
(19.175,19 €) a l’aplicació pressupostària G/80100/32000/48913. 

• ESFL: import total de divuit mil cent noranta-cinc euros amb setanta-un cèntims 
(18.195,71 €) a l’aplicació pressupostària G/80100/32000/48911. 

 
Desè. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades.” 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/8946).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
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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 per acord de la Junta de Govern, núm.: 295, de data 25 de juny de 2020 es va 
aprovar la convocatòria (núm. 202020205120011863), que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2020 i per 
un import màxim de 726.000,00.-€. 
 
Vist que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 5 de febrer de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 494280. 
 
Vista la Base 13 de les bases específiques de l’esmentada convocatòria, que estableix 
que la proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan 
col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta subscrita en data 9 d’octubre de 2020. 
 
Vist que el Gerent de Serveis de Benestar Social, actuant com a òrgan competent de 
la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions, ha elaborat l’informe 
tècnic per determinar la proposta de concessió de l’ajut per a cada sol·licitud, tenint en 
compte que l’import individualitzat de l’ajut s’ha calculat segons el sistema establert a 
la base 12, que estableix com a unitat de valoració i de determinació de la subvenció a 
percebre, l’habitatge. 
 
Vist que l’import assignat a cada habitatge s’ha determinat en funció del nombre total 
d’habitatges, que compleixen amb els requisits establerts a la Base 10, dividit per 
l’import de la convocatòria, concretament 726.000 €. 
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Vist que en la present convocatòria, s’han rebut 87 sol·licituds de subvenció de les 
quals, un cop examinades i valorades, s’ha considerat subvencionar 83 i se n’ha 
considerat excloure 4 per no complir les Bases de la convocatòria. 
 
Vist que el nombre d’habitatges presentats per les 87 entitats participants en la 
convocatòria, han estat un total de 1.552 habitatges. D’aquests s’ha proposat 
subvencionar 1.436, i s’ha proposat excloure 40 pisos per incompliment dels requisits 
de concessió establerts a la Base 10 i no s’han valorat 76 pisos corresponents a les 
entitats excloses per incompliment de les bases de la convocatòria. 
 
Vist que l’import final atorgat per habitatge és de 545,45 €. 
 
Atès que l’import individualitzat de l’ajut s’ha vist modificat si l’import sol·licitat per 
l’entitat ha estat menor al que li correspondria per l’import assignat a l’habitatge, com 
unitat de valoració i el nombre d’habitatges que compleixen els requisits, o si l’import 
que els correspondria és superior al 80 % del cost total de l’activitat que ha especificat 
l’entitat. 
 
Vist que hi ha 5 entitats que han sol·licitat menys import del que els correspondria pel 
número d’habitatges subvencionats i l’import atorgat per habitatge i que hi ha 1 entitat 
que pel numero de pisos presentats i l’import atorgat per habitatge rebria més import 
que el 80 % del cost total de l’activitat que ha especificat l’entitat i per tant aquest 
import queda limitat al 80 % del cost total de l’activitat. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm.: 
202020205120011863, de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2020, 
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents 
beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NÚM PISOS 

SUBVENCIONATS IMPORT OPERACIÓ 
COMPTABLE 

2020/0012769 G59430983 
FUNDACIÓ FOMENT 
DE L'HABITATGE 
SOCIAL 

416 187.120,75 €  2003003657/001 

2020/0012618 G64641582 FUNDACIÓ PRIVADA 
MAMBRÉ 254 138.545,09 €  2003003657/002 

2020/0012470 G61511226 
FUNDACIÓ PRIVADA 
HABITAT SOLIDARI DE 
CALELLA 

111 60.545,29 €  2003003657/003 

2020/0012408 G66428681 
FUNDACIO PRIVADA 
HABITAT3 TERCER 
SECTOR SOCIAL 

114  46.825,93 €  2003003657/004 

2020/0012355 G61964102 ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE 77  41.999,89 €  2003003657/005 

2020/0012567 G63231476 FUNDACIÓN PRIVADA 
BAYT AL-THAQAFA 19  10.363,61 €  2003003657/006 

2020/0012423 G61066700 FUNDACIÓ 
VILADEMANY 20 10.000,00 €  2003003657/007 

2020/0012358 R0801973I 
CÀRITAS DIOCESANA 
DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

17  9.272,70 €  2003003657/008 

2020/0012544 G08424871 FUNDACIÓ MARIA 
RAVENTÓS 18 9.100,00 €  2003003657/009 

2020/0012614 G08631574 
ASSOCIACIÓ AREP 
PER LA SALUT 
MENTAL 

16  8.727,25 €  2003003657/010 

2020/0012729 G58176363 
ASSOCIACIÓ PRO 
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
DEL BERGUEDÀ 

15  8.181,80 €  2003003657/011 

2020/0012704 G60168853 
FUNDACIÓ MALALTS 
MENTALS DE 
CATALUNYA 

15   8.181,80 €  2003003657/012 

2020/0012609 G60427523 ASSOCIACIO 
ACTUAVALLES 14  7.636,34 €  2003003657/013 

2020/0012625 G60439189 FUNDACIÓ ACOLLIDA I 
ESPERANÇA 13  7.090,89 €  2003003657/014 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NÚM PISOS 

SUBVENCIONATS IMPORT OPERACIÓ 
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2020/0012663 G62393616 
FUNDACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 

13   7.090,89 €  2003003657/015 

2020/0012706 G60136637 FUNDACIÓ PRIVADA 
ÀURIA 12  6.545,44 €  2003003657/016 

2020/0012556 G60531100 

ACIDH - ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ 

12  6.545,44 €  2003003657/017 

2020/0013441 G63352371 FUNDACIÓ PRIVADA 
LLARS COMPARTIDES 12 6.545,44 €  2003003657/018 

2020/0012519 G60703303 

FUNDACIÓ PRIVADA 
DEL MARESME PRO 
PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ PSÍQUICA 

11  5.999,98 €  2003003657/019 

2020/0012716 G66918095 FUNDACIO SANT 
TOMAS 11  5.999,98 €  2003003657/020 

2020/0012428 G63027411 FUNDACIÓ ELS TRES 
TURONS 11   5.500,00 €  2003003657/021 

2020/0012430 F08388043 TALLER ESCOLA 
BARCELONA SCCL 10  5.454,53 €  2003003657/022 

2020/0012542 G60941861 

PRODISCAPACITATS 
FUNDACIO PRIVADA 
TERRASSENCA -
PRODIS 

9  4.909,08 €  2003003657/023 

2020/0012373 G63369755 FUNDACIÓ JUBERT 
FIGUERAS 9  4.909,08 €  2003003657/024 

2020/0013454 R5800615F 
LLAR DE PAU, 
COMPAÑIA HIJAS DE 
LA CARIDAD 

9  4.909,08 €  2003003657/025 

2020/0012126 G61751863 FUNDACIÓ PRIVADA 
SIQUE 8  4.363,62 €  2003003657/026 

2020/0012431 G64690142 FUNDACIÓ CIUTAT I 
VALORS 8  4.363,62 €  2003003657/027 

2020/0012441 G65258659 
ASSOCIACIÓ PER LA 
INSERCIÓ SOCIAL I 
LABORAL 

8  4.363,62 €  2003003657/028 

2020/0012229 R0800314G CÀRITAS DIOCESANA 
DE BARCELONA 8  4.363,62 €  2003003657/029 

2020/0012626 G58644865 

FUNDACIÓ 
D'ONCOLOGIA 
INFANTIL ENRIQUETA 
VILLAVECCHIA 

7 3.818,17 €  2003003657/030 

2020/0012698 G62882766 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CENTRE D'HIGIENE 
MENTAL LES CORTS 

7  3.818,17 €  2003003657/031 

2020/0012701 G08458051 OBRA D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL - OBINSO 6  3.272,72 €  2003003657/032 

2020/0012723 G65434920 FUNDACIÓ LLUÏSA 
OLLER 6  3.272,72 €  2003003657/033 
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2020/0013698 G65542284 FUNDACIÓ GESTIÓ I 
SUPORT 6  3.272,72 €  2003003657/034 

2020/0012144 G60703386 

FUNDACIÓ CENTRE 
MÈDIC 
PSICOPEDAGÒGIC 
D'OSONA 

5  2.727,27 €  2003003657/035 

2020/0012702 G63340483 
FUNDACIÓ PEL 
SUPORT SOCIAL 
SOLIDARI 

5 2.727,27 €  2003003657/036 

2020/0012607 G64046899 FUNDACIÓ PRIVADA 
BENALLAR 5  2.727,27 €  2003003657/037 

2020/0012657 G65529661 FUNDACIÓ APIP-ACAM 5  2.727,27 €  2003003657/038 
2020/0012771 G79408696 PROVIVIENDA 5  2.727,27 €  2003003657/039 

2020/0012644 G81802290 

FUNDACIÓN INFANTIL 
RONALD MCDONALD 
CASA RONALD 
MCDONALD 
BARCELONA 

5  2.727,27 €  2003003657/040 

2020/0012524 R0801934A CÀRITAS DIOCESANA 
DE TERRASSA 5  2.727,27 €  2003003657/041 

2020/0012659 G58858416 ASSOCIACIO RAUXA 4  2.181,81 €  2003003657/042 

2020/0012630 G59435180 
ABD ASSOCIACIÓ 
BENESTAR I 
DESENVOLUPAMENT 

4  2.181,81 €  2003003657/043 

2020/0012444 G59816991 FUNDACIÓ 
CHAMPAGNAT 4  2.181,81 €  2003003657/044 

2020/0012432 G59978932 FUNDACIÓ MERCÈ 
FONTANILLES 4  2.181,81 €  2003003657/045 

2020/0012506 G62761127 ASSOCIACIÓ SOCIAL 
FORMA 21 4 2.181,81 €  2003003657/046 

2020/0012668 G63214043 
FUNDACIO QUATRE 
VENTS FUNDACIO 
PRIVADA 

4 2.181,81 €  2003003657/047 

2020/0012602 G64251192 
FUNDACIÓ SERVEI 
SOLIDARI PER LA 
INCLUSIÓ SOCIAL 

4 2.181,81 €  2003003657/048 

2020/0012643 G08245714 
FUNDACIÓ BUSQUETS 
DE SANT VICENÇ DE 
PAÜL 

3 1.636,36 €  2003003657/049 

2020/0012422 G08828998 
CASAL DELS INFANTS 
PER A L'ACCIÓ 
SOCIAL ALS BARRIS 

3 1.636,36 €  2003003657/050 

2020/0012136 G58523044 
FAMÍLIA I BENESTAR 
SOCIAL, FUND. 
PRIVADA 

3 1.636,36 €  2003003657/051 

2020/0012645 G60378056 

ASSOCIACIÓ PER A 
L'ESTUDI I PROMOCIÓ 
DEL BENESTAR 
SOCIAL (PROBENS) 

3 1.636,36 €  2003003657/052 

2020/0012520 G60688157 
ASSOCIACIÓ LLIGAM 
PER A LA INSERCIÓ 
SOCIAL DE DONES 

3 1.636,36 €  2003003657/053 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NÚM PISOS 

SUBVENCIONATS IMPORT OPERACIÓ 
COMPTABLE 

2020/0012532 G61356689 ASSOCIACIÓ PUNT DE 
REFERÈNCIA 3 1.636,36 €  2003003657/054 

2020/0012270 G62836127 

FUNDACIÓN 
INSTITUTO DE 
TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS - FITA 
FUNDACIÓN 

3  1.636,36 €  2003003657/055 

2020/0012601 G63262323 FUNDACIÓ PROJECTE 
I VIDA 3 1.636,36 €  2003003657/056 

2020/0013696 G63519417 FUNDACIÓ PRIVADA 
PARE MANEL 3 1.636,36 €  2003003657/057 

2020/0012604 G64404213 
SURT. FUNDACIÓ DE 
DONES. FUNDACIÓ 
PRIVADA 

3 1.636,36 €  2003003657/058 

2020/0012699 G64924632 FUNDACIÓ CERMA 3 1.636,36 €  2003003657/059 
2020/0012606 G64980501 ASSOCIACIÓ IN VIA 3  1.636,36 €  2003003657/060 

2020/0012411 R0801194B 
COMUNIDAD DE 
HERMANAS 
TERESIANAS 

3  1.636,36 €  2003003657/061 

2020/0012273 F61826053 ACTUASCCL 2  1.090,91 €  2003003657/062 

2020/0012730 G08367567 FUNDACIÓN PRIVADA 
SANTA ROSALÍA 2 1.090,91 €  2003003657/063 

2020/0012620 G08440307 
ASSOCIACIO PRO-
DISMINUITS PSIQUICS 
SANT ADRIA - ASSA 

2 1.090,91 €  2003003657/064 

2020/0012357 G61003273 

ASSOCIACIÓ DE 
MALALTS I 
TRASPLANTATS 
HEPÀTICS DE 
CATALUNYA 

2 1.090,91 €  2003003657/065 

2020/0012547 G61019642 
ASSOCIACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 

2   1.090,91 €  2003003657/066 

2020/0012615 G61241378 FUNDACIÓ XAMFRÀ 
SANT MIQUEL 2 1.090,91 €  2003003657/067 

2020/0012271 G61878831 FUNDACIÓ SALUT I 
COMUNITAT 2 1.090,91 €  2003003657/068 

2020/0012767 G62781935 CENTRE D'ACOLLIDA 
ASSÍS 2 1.090,91 €  2003003657/069 

2020/0012570 G64147184 
FUNDACIÓ INSTITUT 
DE REINSERCIÓ 
SOCIAL 

2 1.090,91 €  2003003657/070 

2020/0012566 G65009235 FUNDACIÓ ÀMBIT 
PREVENCIÓ 2 1.090,91 €  2003003657/071 

2020/0012148 G58658238 ASSOCIACIÓ DIT I FET 1 545,45 €  2003003657/072 

2020/0012356 G60498433 

ASSOCIACIÓ PER LA 
CREACIÓ D'ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS- 
CEPS 

1 545,45 €  2003003657/073 

2020/0012133 G61369526 FUNDACIÓ GRESOL 
PROJECTE HOME 1 545,45 €  2003003657/074 
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2020/0012621 G61911624 FUNDACIÓ PRIVADA 
TERESA GALLIFA 1 545,45 €  2003003657/075 

2020/0013446 G61959417 SUPORT CASTELLAR 
SM 1   545,45 €  2003003657/076 

2020/0012474 G62216973 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TALLERS GUINARDÓ 
DE PARES DE 
DISMINUÏTS 

1 545,45 €  2003003657/077 

2020/0012151 G62397476 
ASSOCIACIÓ CEDRE 
PER A LA PROMOCIÓ 
SOCIAL 

1 545,45 €  2003003657/078 

2020/0012479 G63570709 FUNDACIÓ PRIVADA 
MAS ALBORNÀ 1 545,45 €  2003003657/079 

2020/0012652 G63721963 
ASSOCIACIÓ 
COMISSIÓ CATALANA 
D'AJUDA AL REFUGIAT 

1 545,45 €  2003003657/080 

2020/0012137 G65240434 ASSOCIACIO NINGU 
SENSE SOSTRE 1   545,45 €  2003003657/081 

2020/0012617 G66690801 

ENTRESOL, 
ASSOCIACIÓ PER 
L'HABITATGE I LA 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

1 545,45 €  2003003657/082 

2020/0012272 R0800324F PARRÒQUIA DE SANT 
JOAN D'HORTA 1 545,45 €  2003003657/083 

 
Segon. DESESTIMAR els habitatges que tot seguit es relacionen per incompliment 
dels requisits de concessió establerts a la base 10 de les bases específiques de la 
convocatòria i d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte: 
 

CIF ENTITAT 
TOTAL 
PISOS 

EXCLOSOS 
IDENTIFICACIÓ 

PIS MUNICIPI MOTIU EXCLUSIÓ 

G59430983 
FUNDACIÓ FOMENT 
DE L'HABITATGE 
SOCIAL 

8 

PG DOCTOR 
MORAGUES 249 
1º - 4 

BARBERA DEL V. 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

C. GONZALEZ 
15 BXSº - 1 CERDANYOLA DEL V. 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

AVGDA 
CORDOVA 2 1º - 
4 

CERDANYOLA DEL V. 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

C. CLOTA 20 
BXSº - 2 CERDANYOLA DEL V. 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 
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RAMBLA DEL 
TURO 8 8º - 4 MONTGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

C. CORDOVA 11 
Esc INT BXSº - 
1ª 

SANT VICENÇ DELS H. 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

C. CORDOVA 11 
BXSº - 2ª SANT VICENÇ DELS H. 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

CTRA 
CASTELLAR 385 
5º - 2 

TERRASSA 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

G61964102 ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE 2 

Perú 28, 2n-4a SANTA COLOMA DE 
GRAMENET 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Pirineus 116, Ent-
2a 

SANTA COLOMA DE 
GRAMENET 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

G62781935 CENTRE 
D'ACOLLIDA ASSÍS 1 C/ Cadí, 44 3º 4ª BARCELONA 

Incompliment de 
requisits de la Base 

10.3: No consta 
l’adhesió del pis a la 
Xarxa d’Habitatges 
d’inserció social de 

l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya. 

G64641582 FUNDACIÓ 
PRIVADA MAMBRÉ 9 

Josep Duran 
Campderros, 12 
bl.1 esc A 

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Sant Ildefons Av. 
5, 9è 6a 

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Sant Ildefons, Av. 
20 10è 4rt 

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Marie Curie, 12 
b.1 4t 4a GRANOLLERS 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 
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Marie Curie, 12 
b.1 4t 6a GRANOLLERS 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Cooperativa 7 1er 
pis MATARÓ 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Flors Sirera 1, 
bxs 1a 

SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Gori 6 1er 2ª SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Catalunya 
Avinguda 94 bis, 
3r 3a 

PARETS DEL VALLÈS 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

G65240434 ASSOCIACIO NINGÚ 
SENSE SOSTRE 4 

Ctra. Molins de 
rei, 25 SABADELL 

Incompliment de 
requisits de la Base 

10.3: No consta 
l’adhesió del pis a la 
Xarxa d’Habitatges 
d’inserció social de 

l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya. 

Plaça Solsones, 
1, 4º,3ª SABADELL 

Incompliment de 
requisits de la Base 

10.3: No consta 
l’adhesió del pis a la 
Xarxa d’Habitatges 
d’inserció social de 

l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya. 

Tenerife, 10, 
4º,1ª SABADELL 

Incompliment de 
requisits de la Base 

10.3: No consta 
l’adhesió del pis a la 
Xarxa d’Habitatges 
d’inserció social de 

l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya. 

c/ Felip Pedrell, 
69, 3º B SABADELL 

Incompliment de 
requisits de la Base 

10.3: No consta 
l’adhesió del pis a la 
Xarxa d’Habitatges 
d’inserció social de 

l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya. 
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G65434920 FUNDACIÓ LLUÏSA 
OLLER 1 Finca Can Lluis, 

Afores s/n FOGARS DE MONCLÚS 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

G66428681 

FUNDACIÓ 
PRIVADA HABITAT3 
TERCER SECTOR 
SOCIAL 

10 

CL 
BARCELONA, 3 
1 2 

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

CL ITALIA, 21 1-
2 EL MASNOU 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

AV REPÚBLICA 
ARGENTINA, 60 
8-8 

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

CL PRIORAT, 59 
2-2 habitació 1 SABADELL 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

CL RAMÓN 
LLULL , 86 5-2 

SANTA PERPÈTUA DE 
MOGODA 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

AV JOSEP 
TARRADELLAS, 
17 4-1 

SABADELL 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

CL RIERA 
CANALS, 34 
ESC A 2 3 

SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

CL CARLES 
BUIGUES, 44 3-2 

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

PJ PINS, 3 BXS 
1 MOLINS DE REI 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

CL JACINT 
VERDAGUER, 
56-58 2-1 

MOLINS DE REI 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 
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G79408696 PROVIVIENDA 4 

Avda. Mil·lenari 
3A, 2º 2ª VILADECANS 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

Avda. Mil·lenari 
3A, 4º 2ª VILADECANS 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

C/ Sol 16, 2º 2ª VILADECANS 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 

C/ Jaume Ribes, 
6 Bajos 1  SANT FELIU DE LL. 

Incompliment de 
requisits de la Base 

10.3: No consta 
l’adhesió del pis a la 
Xarxa d’Habitatges 
d’inserció social de 

l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya. 

R0801973I 

CÀRITAS 
DIOCESANA DE 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

1 Carrer Església 
s/n 

SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT 

Incompliment de 
requisits de la Base 
10.2: No consta el 
suport municipal a 

l’habitatge. 
 
Tercer. EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb 
els requisits de la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT MOTIU EXCLUSIÓ 

2020/0012649 G58722273 FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER 

Incompliment de la base 6 en 
relació amb la base 8: no 
presenta la memòria 
normalitzada (Annex 1). 

2020/0012603 G61611364 ARRELS FUNDACIÓ 

Incompliment de la base 6 en 
relació amb la base 8: no 
presenta la memòria 
normalitzada (Annex 1). 

2020/0012509 U66814245 
UTE FUNDACIÓ MERCÈ 
FONTANILLES FUNDACIÓ 
RESILIS LLEI 18 1982 

Incompliment de la base 5: les 
UTE no tenen personalitat 
jurídica. 

2020/0012429 U67306134 

UTE FUNDACIÓ MERCE 
FONTANILLES -FUNDACIÓ 
RESILIS LLEI 18 1982-UTE 
PIL 16-20 

Incompliment de la base 5: les 
UTE no tenen personalitat 
jurídica. 
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Quart.  DISPOSAR la despesa total de set-cens vint-i-sis mil euros (726.000,00.-€), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 
2020 de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè. ESTABLIR que d’acord amb el que disposen les Bases 4 i 20 de les Bases 
específiques de la convocatòria, les subvencions concedides a l’empara d’aquesta 
convocatòria, s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020 i el termini de 
justificació s’iniciarà l’11 de gener de 2021 i finalitzarà el 3 de març de 2021. 
 
Sisè. ESTABLIR que la justificació de despeses haurà de tramitar-se a través de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/) omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, 
pel representant legal de l‘entitat, mitjançant un dels mecanismes previstos per la 
política de signatura de la Diputació de Barcelona (vegeu: 
https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes) i adjuntant els models 
normalitzats de justificació de la despesa que, es podran trobar a: 
 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020 
 
Sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà de comunicar a 
la Gerència de Benestar Social, mitjançant correu electrònic adreçat a 
gs.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada i adjuntant 
el comprovant de la presentació, el mateix dia de la seva presentació, o en tot cas, 
abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per a la presentació de 
les justificacions 
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Vuitè. PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també, en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats, 
en el marc de la convocatòria a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 
2019 (Exp. núm. 2018/0018467).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió 

ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2018, va aprovar la convocatòria 
núm. 201920185120010353 i les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre, per a l’any 2019. 

 
2. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 11 

d’abril de 2019, va aprovar l’atorgament de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 201920185120010353, esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2019 i 

el 31 de desembre del mateix any.  
 
4. A la base número 22 de les referides Bases específiques, s’indica que les 

subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 8 de gener i el 26 de febrer 
de 2020. 

 
5. Una vegada finalitzat aquest termini, les entitats que no han presentat el compte 

justificatiu de la subvenció són: Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Acció 
Escolta de Catalunya, Associació Cultural Islàmica de Cabrils i Associació de 
Treballadors Pakistanesos. 

 
6. La base número 23 indica que en el cas que els documents presentats com a 

justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la 
necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim 
improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat.  

 
7. Una vegada presentades les justificacions, s’han revisat i s’han detectat mancances 

en les lliurades per les entitats Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 
Balears, Associació de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS), 
Open Cultural Center, Centre Euro Àrab de Catalunya, Associació de Dones 
Marroquines i Catalanes i Associació La Bretxa. Es van enviar requeriments 
d’esmena del compte justificatiu a les citades entitats, advertint, que si transcorregut 
el termini indicat, no es procedia a l’esmena es procedirà a la revocació de la 
subvenció. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

8. A la finalització del termini de justificació i d’esmena, les entitats que no han 
presentat la preceptiva justificació de la subvenció o que no han esmentat 
correctament el compte justificatiu, d’acord amb l’establert a les bases 22 i 23, són: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Beneficiari NIF Actuació subvencionada 
Import 

subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

Import a 
revocar 

Núm. 
Operació 

comptable 
(AD) 

Posició Aplicació Pressupostària 

Associació 
Intercultural 

Diàlegs de Dona 
G65956864 

Espai d'acollida, llengua i 
socialització per a dones 

immigrades 
2.562€ 2.562€ 2.562€ 1903000930 60 G/60300/23110/48900 

Acció Escolta de 
Catalunya G62773221 Apostem pel creixement 1.708€ 1.708€ 1.708€ 1903000930 89 G/60300/23110/48900 

Associació 
Cultural Islàmica 

de Cabrils 
G65256695 Conviure entre dos móns (2ª 

part) 1.708€ 1.708€ 1.708€ 1903000930 92 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Treballadors 
Pakistanesos 

G62462650 Formació i xerrades per l'accés a 
la nacionalitat 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930 126 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Planificació 
Familiar de 
Catalunya i 

Balears 

G08914475 

Capacitació de diferents grups 
de dones com a agents de salut 
per a la promoció i prevenció en 

drets i la salut sexual i 
reproductiva 

5.682€ 5.682€ 5.682€ 1903000930 9 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones Directives i 

Professionals 
De l’Acció Social 

(DDIPAS) 

G66688136 Construïm equitat de gènere des 
de l’acció social 4.489€ 4.489€ 4.489€ 1903000930 16 G/60300/23110/48900 

Open Cultural 
Center G66795642 

Cultura Refugi 2019: MigraCodi, 
Escola Refugi i Llengües 

Inclusives 
3.581€ 3.581€ 3.581€ 1903000930 42 G/60300/23110/48900 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
Beneficiari 

 
NIF Actuació subvencionada 

Import 
subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

 
Import a 
revocar 

Núm. 
Operació 

comptable 
(AD) 

 
Posició Aplicació Pressupostària 

Centre Euro Àrab 
de Catalunya G64627896 Espai CEAC pel dinamisme 

associatiu 2.457€ 2.457€ 2.457€ 1903000930 71 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones 

Marroquines i 
Catalanes 

G66702838 Empoderem les dones 
marroquines 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930 108 G/60300/23110/48900 

Associació La 
Bretxa G64098601 Curts contra el odi 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930 110 G/60300/23110/48900 

TOTAL 26.039€ 26.039€ 26.039€  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de 
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del 
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa 
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el 
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la 
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la 
subvenció. 

 
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 

convocatòria 201920185120010353; així com, la forma i els documents que cal 
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (base 22). 

 
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
4. L’adopció d’aquests acords és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la 
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, en el marc de la 
convocatòria núm. 201920185120010353 de les Gerències de Benestar Social i 
d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre, per a l’any 2019; d’acord amb les dades detallades seguidament: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Beneficiari 

 
NIF Actuació subvencionada 

Import 
subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

 
Import a 
revocar 

Núm. 
Operació 

comptable 
(AD) 

 
Posició Aplicació Pressupostària 

Associació 
Intercultural 

Diàlegs de Dona 
G65956864 

Espai d'acollida, llengua i 
socialització per a dones 

immigrades 
2.562€ 2.562€ 2.562€ 1903000930 60 G/60300/23110/48900 

Acció Escolta de 
Catalunya G62773221 Apostem pel creixement 1.708€ 1.708€ 1.708€ 

 
1903000930 

 
89 G/60300/23110/48900 

Associació 
Cultural Islàmica 

de Cabrils 
G65256695 Conviure entre dos móns (2ª 

part) 1.708€ 1.708€ 1.708€ 

 
 

1903000930 
 
 

92 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Treballadors 
Pakistanesos 

G62462650 Formació i xerrades per l'accés a 
la nacionalitat 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930 126 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Planificació 
Familiar de 
Catalunya i 

Balears 

G08914475 

Capacitació de diferents grups 
de dones com a agents de salut 
per a la promoció i prevenció en 

drets i la salut sexual i 
reproductiva 

5.682€ 5.682€ 5.682€ 1903000930 9 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones Directives i 

Professionals 
De l’Acció Social 

(DDIPAS) 

G66688136 Construïm equitat de gènere des 
de l’acció social 4.489€ 4.489€ 4.489€ 1903000930 16 G/60300/23110/48900 

Open Cultural 
Center G66795642 

Cultura Refugi 2019: MigraCodi, 
Escola Refugi i Llengües 

Inclusives 
3.581€ 3.581€ 3.581€ 1903000930 42 G/60300/23110/48900 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficiari 

 
NIF Actuació subvencionada 

Import 
subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

 
Import a 
revocar 

Núm. 
Operació 

comptable 
(AD) 

 
Posició Aplicació Pressupostària 

Centre Euro Àrab 
de Catalunya G64627896 Espai CEAC pel dinamisme 

associatiu 2.457€ 2.457€ 2.457€ 1903000930 71 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones 

Marroquines i 
Catalanes 

G66702838 Empoderem les dones 
marroquines 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930 108 G/60300/23110/48900 

Associació La 
Bretxa G64098601 Curts contra el odi 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930 110 G/60300/23110/48900 

TOTAL 26.039€ 26.039€ 26.039€  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per 
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que 
consideri oportuns per justificar la subvenció.  
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en 
aquest acte.” 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial de la revocació parcial de les subvencions concedides a diverses entitats, 
en el marc de la convocatòria a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 
2019 (Exp. núm. 2018/0018467).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
"Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió 

ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2018, va aprovar la convocatòria 
núm. 201920185120010353 i les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre, per a l’any 2019. 

 
2. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 11 

d’abril de 2019, va aprovar l’atorgament de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 201920185120010353, esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2019 i 

el 31 de desembre del mateix any.  
 
4. A la base número 22 de les referides Bases específiques, s’indica que les 

subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 8 de gener i el 26 de febrer 
de 2020. 

 
5. Com a resultat de la revisió de les justificacions entrades al Registre de Factures, a 

les entitats relacionades a continuació, se’ls ha liquidat una quantitat de la 
subvenció inferior a l’atorgada, ja que en les justificacions corresponents s’ha 
produït una desviació pressupostària entre el pressupost previst per a l’activitat 
subvencionada i el realment executat, no justificada suficientment a la memòria 
d’activitats o perquè s’ha justificat una quantitat inferior: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Beneficiari 
 

NIF 

Actuació 

subvencionada 

Import 

subvenció 

atorgada 

Import 

subvenció 

pagat 

 

Import a 

revocar 

Núm. 

Operació 

comptable 

(AD) 

 

Posició 
Aplicació Pressupostària 

Observatori 
del Tercer 

Sector 
G63349310 

Bones 
pràctiques de 
governança 

democràtica en 
entitats de 

segon nivell o 
superior 

1.265€ 900€ 365€ 1903000930 129 G/60300/23110/48900 

Associació 
Ciutadana 
Ravalnet 

G61576229 
Ravalmedia 

Cultura Digital 
2019 

2.000€ 1.638,42€ 361,58€ 1903000930 10 G/60300/23110/48900 

Federació 
de Dones 

de 
Catalunya 

per la 
Igualtat 

G60104528 

Acolliment 
psicològic i 

assessorament 
i orientació 

jurídica 

1.265€ 632,50€ 632,50€ 1903000930 140 G/60300/23110/48900 

Associació 
Mataró 
LGTBI+ 

G67279281 

Visualització i 
empoderament 

del col·lectiu 
LGTBI a Mataró 

1.708€ 388,20€ 1.319,80€ 1903000930 86 G/60300/23110/48900 

TOTAL 6.238,00€ 3.559,12€ 2.678,88€ 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’obligació de justificar està recollida a les Bases reguladores de la convocatòria 

201920185120010353; així com, la forma i els documents que cal presentar per 
donar per vàlida la justificació de la subvenció (base 22). 

 
2. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
3. L’adopció d’aquests acords és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la 
revocació parcial dels saldos sobrants de la subvenció concedida a les següents 
entitats, en el marc de la convocatòria 201920185120010353, a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre, per a l’any 2019; d’acord amb les dades detallades seguidament: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Beneficiari NIF Actuació subvencionada 
Import 

subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 

pagat 

Import a 
revocar 

Núm. 
Operació 

comptable 
(AD) 

Posició Aplicació 
Pressupostària 

Observatori del 
Tercer Sector G63349310 

Bones pràctiques de 
governança democràtica en 

entitats de segon nivell o 
superior 

1.265€ 900€ 365€ 1903000930 129 G/60300/23110/48900 

Associació 
Ciutadana 
Ravalnet 

G61576229 Ravalmedia Cultura Digital 
2019 2.000€ 1.638,42€ 361,58€ 1903000930 10  

G/60300/23110/48900 

Federació de 
Dones de 

Catalunya per 
la Igualtat 

G60104528 
Acolliment psicològic i 

assessorament i orientació 
jurídica 

1.265€ 632,50€ 632,50€ 1903000930 140 G/60300/23110/48900 

Associació 
Mataró 
LGTBI+ 

G67279281 Visualització i empoderament 
del col·lectiu LGTBI a Mataró 1.708€ 388,20€ 1.319,80€ 1903000930 86 G/60300/23110/48900 

TOTAL 6.238€ 3.559,12€ 2.678,88€ 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per 
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que 
consideri oportuns per justificar la subvenció.  
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en 
aquest acte.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 
 
 
 


