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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2020
El 12 de novembre de 2020, a les 11 hores, es reuneix en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), 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), 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), i els diputats i diputades
amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM),
senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP).
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia del Covid
19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies interpersonals
disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de
forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a distància i per
mitjans electrònics.
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés Martínez (ECG).
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 senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSCCP) i senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), i les diputades senyora Alba Barnusell
Ortuño (PSC-CP), senyora Laura Pérez Castaño (ECG) i senyora Lluïsa Melgares i
Aguirre (TxT).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2020.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de
la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/0016286).

3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7949, de data 8 d’abril de 2020,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 381/2019-D interposat pel senyor
XXX, contra la desestimació, per silenci administratiu del Servei Territorial de
Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en la reclamació de responsabilitat patrimonial,
interposada pel reclamant el 8 d’abril de 2019, pels danys ocasionats el 18 de
novembre de 2018 al vehicle amb matrícula XXX, en l’accident de trànsit produït
a la carretera BV-5159, a l’altura del PK 4+100, quan va col·lidir amb un arbre
caigut, que estava travessat a la calçada (Exp. núm. 2020/0000568).

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8152, de data 19 d’agost de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 481/2019-A interposat
per la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑON, contra l’Acord
de la Junta de Govern, de 26 de setembre de 2019, pel qual es va aprovar
definitivament la liquidació econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSETGREGORIO MARAÑÓN per consolidar les actuacions relatives al projecte
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina
e incidencia política en materia de liderazgo local” (Exp. núm. 2020/0001926).

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6587, de data 7 de juliol de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 63/2020-C interposat pel
senyor XXX contra el Decret núm. 13873 de 4 de desembre de 2019, de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual es desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de
l’accident ocorregut al Parc Fluvial del Besòs, a conseqüència d’una caiguda
(Exp. núm. 2020/0011106).

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7140, de data 16 de juliol de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 136/2020-M1 interposat
per la senyora XXX i REALE SEGUROS GENERALES, SA, pels danys físics i
materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 14 de novembre de 2018,
a la carretera C-16, a l'alçada del PK 64,500, direcció Balsareny, en col·lidir amb
un porc senglar (Exp. núm. 2020/0011156).
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Direcció de Serveis de Cooperació Local
7.

Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Programa
específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim regulador i la relació
individualitzada dels ajuts a concedir (Exp. núm. 2020/0015535).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS

Servei de Contractació
8.

Dictamen pel qual es proposa, ratificar íntegrament el Decret de la Presidència
núm. 9893/20, de 20 d’octubre de 2020, pel qual s'aprova, per raons d’urgència,
l'acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte del municipi d'Argentona i de
Sant Pere de Vilamajor, corresponent al lot 6, a l’empresa VISIÓ SOLAR SL, del
contracte per a l'execució de les obres i legalització de les instal·lacions de
calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa
operatiu FEDER, (Exp. núm. 2018/0013057).

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
9.

BALENYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de Balenyà,
per finançar l'actuació local “Ampliació de l'escola Joan XXIII a Institut escola
Carles Capdevila”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2020/0015802).

10.

BIGUES I RIELLS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a
l'Ajuntament de Bigues i Riells, per a finançar l'actuació local “Pavimentació i
asfaltat vies públiques”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2020/0015974).

11.

CASSERRES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.150 €, a l'Ajuntament de
Casserres, per a finançar l'actuació local “Adquisició de plataforma elevadora”, al
0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016032).

12.

CASSERRES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.127,06 €, a l'Ajuntament de
Casserres, per a finançar l'actuació local “Implantació de gespa al camp de
futbol”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016037).
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13.

CASSERRES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.589,99 €, a l'Ajuntament de
Casserres, per a finançar l'actuació local “Adquisició banquetes de futbol”, al 0 %
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016038).

14.

CASSERRES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.000 €, a l'Ajuntament de Casserres,
per a finançar l'actuació local “Adquisició terreny c/Major”, al 0 % d'interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016497).

15.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 93.400 €, a
l'Ajuntament de Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions
en obres 2020”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2020/0015752).

16.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 106.600 €, a
l'Ajuntament de Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Adquisició
béns mobles inversions 2020”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm. 2020/0015754).

17.

PARETS DEL VALLÈS.- 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 Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Reurbanització
barri antic”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2020/0015747).

18.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 34.051,61 €, a l'Ajuntament de Polinyà,
per a finançar l'actuació local “Inversions en Medi ambient”, al 0 % d'interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015672).

19.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per
a finançar l'actuació local “Projecte parc romaní”, al 0 % d'interès i a retornar en
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015673).

20.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per
a finançar l'actuació local “Projecte plaça Barcelona”, al 0 % d'interès i a retornar
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015674).
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21.

SANT ANDREU DE LLAVANERES.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import
35.000 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar l'actuació
local “Compra de béns mobles”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp.
núm. 2020/0016363).

22.

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a
l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per a finançar l'actuació local “Ampliació
dels vestidors del camp de futbol”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats
(Exp. núm. 2020/0015800).

23.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import
15.000 €, a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l'actuació
local “Adquisició vehicles”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.
2020/0013667).

24.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen
delegació de la Presidència, la concessió d’un
154.500 €, a l'Ajuntament de Sant Salvador de
l'actuació local “Arranjaments varis”, al 0 % d'interès
(Exp. núm. 2020/0013668).

25.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.500 €,
a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l'actuació local
“Mobiliari 2020”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.
2020/0013669).

26.

TARADELL.- 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 Taradell,
per a finançar l'actuació local “Inversions vàries 2020”, al 0 % d'interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015838).

27.

ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 4.713,79 €, a l'Ajuntament d’Ullastrell,
per a finançar l'actuació local “Rehabilitació ascensor edifici ajuntament”, al 0 %
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015882).

28.

ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.233,73 €, a l'Ajuntament
d’Ullastrell, per a finançar l'actuació local “Obres accessibilitat del casal cultural
d’Ullastrell”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2020/0015889).
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29.

ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.342,26 €, a l'Ajuntament
d’Ullastrell, per a finançar l'actuació local “Adquisició camió brigada”, al 0 %
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016279).

30.

ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 14.907,20 €, a l'Ajuntament
d’Ullastrell, per a finançar l'actuació local “Adquisició butaques Casal Cultural
Ullastrell”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016280).

31.

SANT ANDREU DE LLAVANERES. 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 35.000 € a l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, per a finançar l’actuació local “Compra d’ordinadors” al 0 % d’interès
i a retornar en 5 anualitats. (Exp. núm. 2020/0011769).

32.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- 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 Santa Margarida de
Montbui, per a finançar l’actuació local “Urb. vial per a vianants i bicicletes 1a.
fase”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/0009133).

Programa de Crèdit Local
33.

CABRERA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 15.684,48 €, a l'Ajuntament
de Cabrera de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp.
núm. 2020/0014609).

34.

MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 51.914,81 €, a l'Ajuntament de Mataró,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014764).

35.

MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 54.339,46 € a l'Ajuntament de
Molins de Rei, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm.
2020/0014817).

36.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 25.920,17 €, a l'Ajuntament
de Montornès 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. 2020/0015422).
37.

NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 9.326,66 €, a l'Ajuntament de Navarcles,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014693).

38.

OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 72.194,24 €, a l'Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp.
núm. 2020/0014765).

39.

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 27.953,60 €, a
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014758).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del
Projecte constructiu modificat “Millora de la intersecció entre la carretera BP1432 i la BV-1483. TM Bigues i Riells”, i de la relació de béns i drets afectats per
a l’execució de les obres (Exp. núm. 2016/8305).

41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins al
PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de Sant Pau d’Ordal. TM
Subirats”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres
(Exp. núm. 2017/0668).

42.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 entre
Torredenuça i el Plat de Rubió. TM Rubió”, i de la relació de béns i drets afectats
per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/7541).

43.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, resoldre les al·legacions, i
en conseqüència, modificar la relació de béns i drets afectats per a l’execució de
les obres, així com aprovar definitivament el Projecte constructiu “Millora de talús
a Can Rimbles. Eixamplament d’obres de fàbrica als PK 3+150 i 3+570 de la
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carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can Bigues. TM. Dosrius”, i la relació de
béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/8308).
44.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Montcada i Reixac, Sant Pere de Ribes i Vilanova del Vallès, relatiu al projecte
constructiu “Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la xarxa local de
carreteres de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2018/17568).

45.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acordar la
resolució de la concessió, atorgament i desestimació dels recursos tècnics i
materials, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat en
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/15050).
ÀREA DE CULTURA

Gerència de Serveis de Cultura
46.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de les
programacions artístiques professionals i estables municipals dels espais
escènics adherits al protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics municipals
de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020 (Exp.
núm. 2020/11637).

47.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
reconeixement de crèdit existent a favor dels ajuntaments de Gualba i Sant
Llorenç Savall per un import de 104,28 €, per atendre les despeses d’exercicis
anteriors derivades de les concessions de subvencions a les programacions
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per
al curs escolar 2019-2020 (Exp. núm. 2019/14217.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR

Gerència de Serveis de Benestar Social
48.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la Base
11 (Finançament del programa), la Base 13 (Obligacions dels Ens locals) i la
Base 14 (Obligacions de la Diputació de Barcelona), de les Bases per a la gestió
i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència–Anys 20212024”, aprovades per acord de Junta de Govern núm. 264, de data 11 de juny de
2020, (BOPB 17 de juny de 2020) (Exp. núm. 2020/0008613).
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49.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial
de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats per la
Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 29 d’octubre de 2020.- Per
la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 29 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 del Ple, designar representants
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/0016286).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures
que, com a tal, li pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens,
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els
regulen.
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les
successives designacions.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el
nomenament en qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens.
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració
ordinària.
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació amb
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I,
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019).
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm.
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020,
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per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20) i per la
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20).
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera
pertinent modificar la designació de la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona, en aplicació de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona (art. 104.3), i del
Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el
sistema sanitari públic de Catalunya (art. 7 i DA1ª).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels
següents
ACORDS
PRIMER. Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en l’organisme
següent:
- Consorci Sanitari de Barcelona
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez,
efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de
setembre de 2019 (AJG 344/19), com a vocal de la corporació en el Consell de
Salut del Consorci Sanitari de Barcelona, i designar el Sr. David Escudé
Rodríguez per substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de Salut del Consorci
Sanitari de Barcelona resta de la manera següent:
Únic. Es designa representant de la Diputació de Barcelona, en la doble
condició de diputat provincial i regidor de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr.
David Escudé Rodríguez, com a vocal en el Consell de Salut del Consorci
Sanitari de Barcelona.
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les
disposades mitjançant els presents acords.
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QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7949, de data 8 d’abril de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 381/2019-D interposat pel
senyor XXX, contra la desestimació, per silenci administratiu del Servei
Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la reclamació de responsabilitat
patrimonial, interposada pel reclamant el 8 d’abril de 2019, pels danys
ocasionats el 18 de novembre de 2018 al vehicle amb matrícula XXX, en
l’accident de trànsit produït a la carretera BV-5159, a l’altura del PK 4+100, quan
va col·lidir amb un arbre caigut, que estava travessat a la calçada (Exp. núm.
2020/0000568).- La Junta, resta assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 381/2019-D, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX
contra la desestimació per silenci administratiu del Servei Territorial de Carreteres de
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
en la reclamació de responsabilitat patrimonial, interposada pel reclamant el 8 d’abril
de 2019, pels danys ocasionats el 18 de novembre de 2019 al vehicle amb matrícula
XXX, en l’accident de trànsit produït a la carretera BV-5159, a l’altura del PK 4+100,
quan va col·lidir amb un arbre caigut, que estava travessat a la calçada.
El 26 de setembre de 2019 la Generalitat de Catalunya notifica al reclamant un informe
on assenyala que el titular de la carretera on va succeir l’accident és la Diputació de
Barcelona, i en conseqüència el jutjat resol tenir per desistida a la Generalitat de
Catalunya i amplia la demanda contra la Diputació de Barcelona.
En paral·lel a les actuacions judicials, el 10 de gener de 2020 la Generalitat de
Catalunya ha donat trasllat de la documentació a la Diputació de Barcelona, i així
aquesta corporació ha iniciat la tramitació d’un expedient administratiu de reclamació
per responsabilitat patrimonial (referència 2020/2435).
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, sense perjudici de la resolució que finalitzi l’expedient
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administratiu de la reclamació patrimonial que tramita aquesta corporació, 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 (AXA) 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. 381/2019-D, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona,
interposat pel senyor XXX contra la desestimació per silenci
administratiu del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la reclamació de
responsabilitat patrimonial, interposada pel reclamant el 8 d’abril de 2019, pels danys
ocasionats el 18 de novembre de 2019 al vehicle amb matrícula XXX, en l’accident de
trànsit produït a la carretera BV-5159, a l’altura del PK 4+100, quan va col·lidir amb un
arbre caigut, que estava travessat a la calçada.
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 que pugui derivar.
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Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
a part interessada.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8152, de data 19 d’agost de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 481/2019-A interposat per
la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑON, contra l’Acord de la
Junta de Govern, de 26 de setembre de 2019, pel qual es va aprovar
definitivament la liquidació econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO
MARAÑÓN per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento
de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia
política en materia de liderazgo local” (Exp. núm. 2020/0001926).- La Junta, resta
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 9 de
gener de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 481/2019-A, procediment
ordinari, interposat per la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN
contra l’Acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2019, pel qual es va
aprovar definitivament la liquidació econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO
MARAÑÓN per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en
materia de liderazgo local”.
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
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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. 13 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 266/2019-E, procediment
abreujat, interposat per la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN
contra l’Acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2019, pel qual es va
aprovar definitivament la liquidació econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO
MARAÑÓN per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en
materia de liderazgo local”.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 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.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6587, de data 7 de juliol de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 63/2020-C interposat pel
senyor XXX contra el Decret núm. 13873 de 4 de desembre de 2019, de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual es desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats
de l’accident ocorregut al Parc Fluvial del Besòs, a conseqüència d’una caiguda
(Exp. núm. 2020/0011106).- La Junta, resta assabentada del present Decret, que és
del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 63/2020-C, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra
el Decret de Presidència núm. 13873, de 4 de desembre de 2019, pel qual es
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desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel senyor XXX
pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el 21 de juny de 2018, al Parc
Fluvial del Besòs, a conseqüència d’una caiguda (exp. 2018/15020).
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) de l’informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals es desprèn que
la ubicació de l’indret on es produeix la caiguda es troba en una zona no transitable
d’una instal·lació no destinada a l’ús públic, doncs és una canalització formada per un
emmacat d’un sobreeixidor del col·lector de clavegueram de Sant Adrià de Besòs; b)
de les circumstàncies concurrents no queda acreditat el punt exacte on el reclamant va
topar amb el ferro ni la seva naturalesa, perquè no s’aporten fotos d’aquest obstacle i
el reclamant no ha pogut justificar si es tracta d’un element col·locat per la pròpia
administració o si, per contra, és una brossa llançada per un tercer; c) també ha
quedat acreditat que la Diputació de Barcelona no va tenir coneixement de l’existència
de l’objecte ni abans ni després de l’accident.
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 (AXA) 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.
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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. 63/2020-C procediment ordinari, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13,
interposat pel senyor XXX contra el Decret núm. 13873/2019, de 4 de desembre, de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual es desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de
l’accident ocorregut al Parc Fluvial del Besòs, a conseqüència d’una caiguda.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
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.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
a part interessada.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7140, de data 16 de juliol de
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 136/2020-M1 interposat
per la senyora XXX i REALE SEGUROS GENERALES, SA, pels danys físics i
materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 14 de novembre de 2018, a
la carretera C-16, a l'alçada del PK 64,500, direcció Balsareny, en col·lidir amb un
porc senglar (Exp. núm. 2020/0011156).- La Junta, resta assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 136/2020-M1, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX i
REALE SEGUROS GENERALES, SA pels danys físics i materials derivats de
l'accident de trànsit ocorregut el 14 de novembre de 2018, a la carretera C-16, a
l'alçada del PK 64,500, direcció Balsareny, i va col·lidir amb un porc senglar.
De l’informe emès el 6 de juliol de 2020 per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Vials i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, cal concloure que: a) La carretera C-16z
i en concret el pk. 64+500, és gestionat per la Diputació de Barcelona; b) quant a la
senyalització vertical, existeixen senyals d’advertiment de la presència d’animals en
llibertat a ambdós costats del punt on va succeir l’accident, situats en el pk. 63+770 en
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sentit Balsareny i en el pk. 66+300 en sentit Sallent, advertint del perill en un tram de
3.000 mts; c) No es té constància d’altres incidències semblants ocorregudes, amb
anterioritat o posterioritat immediata a l’accident, en aquest punt i per aquella mateixa
causa; d) a les 18:35 h. es va rebre trucada de Mossos d’esquadra comunicant
l’existència d’un animal mort. Es va desplaçar un equip al lloc arribant aquest a les
19:10. Per tant es va actuar dins del que marquen els protocols establerts.
Per tant, tot i que s’acredita efectivament la producció de l’accident el dia, hora i lloc
indicats pel reclamant, no queda provat el nexe causal entre el sinistre i el servei públic
de manteniment de vies per part de la Diputació 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 (AXA) 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. 136/2020-M1, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17,
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interposat per la senyora XXX i REALE SEGUROS GENERALES, SA, pels danys
físics i materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 14 de novembre de 2018,
a la carretera C-16, a l'alçada del PK 64,500, direcció Balsareny, i va col·lidir amb un
porc senglar.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
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 (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
a part interessada.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
7.- Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim regulador i la
relació individualitzada dels ajuts a concedir (Exp. núm. 2020/0015535).- 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. Context socioeconòmic
1.

La crisi causada per la COVID-19 ha reduït de manera molt significativa l’activitat
econòmica i la producció a nivell mundial durant l’any 2020. El mercat de treball
registra una taxa d’atur elevada, que en el cas de la província de Barcelona al mes
d’agost se situava en un 13,23 %, amb 357.040 demandants d’ocupació
considerats desocupats. Aquesta xifra és 27,7 % superior a la de demandants del
mateix mes de l’any 2019.

2.

En aquest context, la tecnologia ha esdevingut clau. Fa pocs mesos per a moltes
organitzacions era impensable que el seu personal pogués treballar des de casa
perquè ni l’activitat, ni la tecnologia, ni les eines de les que disposaven s’havien
desenvolupat i previst en aquest sentit. La transformació tecnològica i la
digitalització ja era necessària abans de la pandèmia de la COVID-19, però el
confinament l’ha accelerat de manera inesperada, tot provocant un canvi de
paradigma sobtat. En conseqüència, les competències digitals han adquirit una

Àrea de Presidència
Secretaria General

importància cabdal, tant des de la perspectiva de l’activitat interna de les
organitzacions, com en la seva relació externa amb tercers, proveïdors, clients, i
potencials clients. La transformació digital ja no és una opció i per això és vital
acompanyar persones, empreses i institucions en aquest procés de canvi
irreversible.
II. Objectius del programa Treball, Talent i Tecnologia
3.

El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueix un dels dinou projectes
transformadors inclosos en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació
de Barcelona que expressen la voluntat de l’equip de govern d’oferir noves
mirades a les polítiques corporatives davant els reptes que s’han d’abordar per
avançar cap a un desenvolupament sostenible.

4.

El programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els
ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de
reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en
l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les
persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu,
competitiu i igualitari.

5.

Els seus objectius són:
- Minimitzar el deteriorament dels actius del territori, persones (força laboral),
empreses i institucions, ocasionat per la COVID-19.
- Reiniciar / reorientar les economies locals en la senda de creixement en què
estaven posicionades abans de l’esclat de la crisi ocasionada per la COVID-19.
- Reforçar i enfortir el talent del capital humà i la capacitat productiva del nostre
territori per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible,
alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

III. Idoneïtat de l’instrument
6.

El Pla de concertació “Xarxa de Governs de Locals 2020-2023” articula les
competències en matèria de cooperació i assistència local entorn a tres
instruments: el Programa general d’inversions, el Catàleg de serveis i els
programes específics. Aquests darrers s’associen a l’estratègia corporativa i/o a
situacions concretes no cobertes pels altres instruments.

7.

De tot l’exposat anteriorment, es considera oportú formalitzar el programa Treball,
Talent i Tecnologia com un programa específic, ja que, d’una banda, s’associa a
l’estratègia corporativa i, de l’altra, perquè pretén posicionar de manera
competitiva els actius de les economies locals en un context actual de feblesa
tecnològica aguditzat pels efectes de la COVID-19 i s’orienta a donar resposta als
reptes del desenvolupament econòmic local i a identificar les oportunitats que pot
suposar pels territoris l’anomenada “nova normalitat”.
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8.

A aquest efecte, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, en
data 28 d’octubre de 2020, ha emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en
què proposa l’aprovació del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia i
detalla els aspectes exposats en aquests fets.

IV. Pressupost i distribució dels ajuts
9.

El pressupost màxim amb què es dota el programa és de 10.000.000 euros, dels
quals 6.500.000 euros són a càrrec del pressupost 2021 i 3.500.000 euros a
càrrec del pressupost 2022.

10. La distribució dels ajuts s’ha calculat d’acord amb les variables i criteris que es
detallen a continuació:
a) Distribució de 5.275.000 euros, mitjançant l’assignació d’un import fix garantit
per trams de població potencialment activa d’acord amb el detall següent:
Tram
I
II
III
IV
V
VI

Població activa, d’acord amb dades del padró
continu INE 2019
Fins a 1.000 persones potencialment actives
De 1.001 a 5.000 persones potencialment actives
De 5.001 a 15.000 persones potencialment actives
De 15.001 a 30.000 persones potencialment actives
De 30.001 a 50.000 persones potencialment actives
Més de 50.000 persones potencialment actives
Total

Nombre
d'ens
115
89
64
22
10
10
310

Import per ens
5.000 €
10.000 €
15.000 €
50.000 €
75.000 €
100.000 €
5.275.000 €

b) Distribució de 3.000.000 euros mitjançant l’assignació d’un import per
percentatge de persones en situació d’atur segons les dades de l’Observatori
del Treball i Model Productiu Setembre 2020.
c) Distribució d’1.725.000 euros d’acord amb nombre d’empreses (nombre de
comptes de cotització del municipi sobre el total de comptes de la demarcació)
segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació per al segon trimestre
del 2020.
V. Destinataris i resolució dels ajuts en dues fases
11. Els destinataris del programa són els ajuntaments de la província de Barcelona.
L’execució de les actuacions s’ha de dur a terme pel propi ens, per si mateix o a
través d’ens instrumentals, o per altres ens locals que ostentin la condició de
destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui
es formalitzi un encàrrec.
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12. L’Ajuntament de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari, atès que,
d’acord amb el règim legal especial del municipi de Barcelona, la cooperació amb
el seu Ajuntament s’ha d’articular a través d’instruments específics de caràcter
bilateral emmarcats dintre del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 20202023”.
VI. Compromisos futurs i pagaments avançats
13. En preveure’s compromisos futurs i pagaments avançats, d’acord amb el que
recull el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la
gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta (exp.
2020/0014392).
Fonaments de dret
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
data 19 de desembre de 2019, que atribueix a la Junta de Govern la competència per
aprovar la creació de programes complementaris.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del
Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, i aprovar la convocatòria per
a la concessió d’ajuts, que incorpora el seu règim regulador, que es conté en l’annex 1
que forma part del present dictamen.
Segon. APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals en el
marc del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, que s’indica a continuació
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Ens destinatari
AJ. ABRERA
AJ. AGUILAR DE
SEGARRA
AJ. AIGUAFREDA
AJ. ALELLA
AJ. ALPENS
AJ. AMETLLA DEL
VALLÈS, L'
AJ. ARENYS DE MAR
AJ. ARENYS DE MUNT
AJ. ARGENÇOLA
AJ. ARGENTONA
AJ. ARTÉS
AJ. AVIÀ
AJ. AVINYÓ
AJ. AVINYONET DEL
PENEDÈS
AJ. BADALONA
AJ. BADIA DEL VALLÈS
AJ. BAGÀ
AJ. BALENYÀ
AJ. BALSARENY
AJ. BARBERÀ DEL
VALLÈS
AJ. BEGUES
AJ. BELLPRAT
AJ. BERGA
AJ. BIGUES I RIELLS
AJ. BORREDÀ

P0800100J 20X295757

Import
concedit
2021 (EUR)
18.680,67

Import
concedit
2022 (EUR)
10.058,82

Import
Op. Compt.
concedit
2021
total (EUR)
28.739,49 2003004165

P0800200H 20X295756

3.424,49

1.843,96

P0801400C 20X295755
P0800300F 20X295754
P0800400D 20X295753

8.147,81
14.738,35
3.409,45

P0800500A 20X295752
P0800600I
P0800700G
P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

1

2003004165

2

5.268,45 2003004165

3

2003004165

4

4.387,28
7.936,03
1.835,86

12.535,09 2003004165
22.674,38 2003004165
5.245,31 2003004165

5
7
9

2003004165
2003004165
2003004165

6
8
10

15.328,24

8.253,66

23.581,90 2003004165

11

2003004165

12

20X295751
20X295750
20X295749
20X295748
20X295747
20X295746
20X295745

20.993,50
16.142,74
3.361,53
18.348,46
10.347,64
7.660,02
7.967,97

11.304,19
8.692,25
1.810,05
9.879,94
5.571,81
4.124,63
4.290,45

32.297,69
24.834,99
5.171,58
28.228,40
15.919,45
11.784,65
12.258,42

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

13
15
17
19
21
23
25

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

14
16
18
20
22
24
26

P0801300E 20X295744

7.864,60

4.234,78

12.099,38 2003004165

27

2003004165

28

20X295743
20X295742
20X295741
20X295740
20X295739

238.843,20
20.708,77
7.950,75
9.548,20
8.438,90

128.607,87
11.150,88
4.281,18
5.141,34
4.544,03

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

29
31
33
35
37

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

30
32
34
36
38

P0825200I 20X295738

61.521,55

33.126,99

94.648,54 2003004165

39

2003004165

40

P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802300D
P0802400B

10.074,49
3.302,01
23.580,65
15.703,36
3.697,64

5.424,72
1.778,00
12.697,27
8.455,65
1.991,04

15.499,21
5.080,01
36.277,92
24.159,01
5.688,68

41
43
45
47
49

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

42
44
46
48
50

NIF Ens

P0801500J
P0831200A
P0801600H
P0801700F
P0801800D

Codi XGL

20X295737
20X295736
20X295735
20X295734
20X295733

367.451,07
31.859,65
12.231,93
14.689,54
12.982,93

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
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20X295732
20X295731
20X295730
20X295729
20X295728
20X295727
20X295726
20X295725

Import
concedit
2021 (EUR)
7.563,54
3.523,79
3.800,38
4.261,37
11.553,46
13.626,18
9.646,22
3.853,66

Import
concedit
2022 (EUR)
4.072,67
1.897,42
2.046,36
2.294,58
6.221,09
7.337,17
5.194,12
2.075,04

P0803300C 20X295724

23.518,28

P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D

20X295723
20X295722
20X295721
20X295720

Import
concedit
total (EUR)
11.636,21
5.421,21
5.846,74
6.555,95
17.774,55
20.963,35
14.840,34
5.928,70

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

51
53
55
57
59
61
63
65

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

52
54
56
58
60
62
64
66

12.663,69

36.181,97 2003004165

67

2003004165

68

8.681,35
27.586,67
8.147,71
7.786,05

4.674,57
14.854,36
4.387,23
4.192,49

13.355,92
42.441,03
12.534,94
11.978,54

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

69
71
73
75

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

70
72
74
76

P0803600F 20X295719

3.390,34

1.825,56

5.215,90 2003004165

77

2003004165

78

P0803800B 20X295718
P0803900J 20X295717
P0804000H 20X295716

3.614,03
19.929,89
25.043,80

1.946,01
10.731,48
13.485,12

5.560,04 2003004165
30.661,37 2003004165
38.528,92 2003004165

79
81
83

2003004165
2003004165
2003004165

80
82
84

P0804100F 20X295715

8.316,78

4.478,27

12.795,05 2003004165

85

2003004165

86

20X295714
20X295713
20X295712
20X295711
20X295710
20X295709
20X295708

9.612,00
10.399,47
3.312,33
23.322,34
9.863,83
3.906,66
4.440,10

5.175,69
5.599,72
1.783,56
12.558,18
5.311,30
2.103,59
2.390,82

14.787,69
15.999,19
5.095,89
35.880,52
15.175,13
6.010,25
6.830,92

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

87
89
91
93
95
97
99

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

88
90
92
94
96
98
100

P0805600D 20X295707

3.290,40

1.771,76

5.062,16 2003004165

101

2003004165

102

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

AJ. BRUC, EL
AJ. BRULL, EL
AJ. CABANYES, LES
AJ. CABRERA D'ANOIA
AJ. CABRERA DE MAR
AJ. CABRILS
AJ. CALAF
AJ. CALDERS
AJ. CALDES DE
MONTBUI
AJ. CALDES D'ESTRAC
AJ. CALELLA
AJ. CALLDETENES
AJ. CALLÚS
AJ. CALONGE DE
SEGARRA
AJ. CAMPINS
AJ. CANET DE MAR
AJ. CANOVELLES
AJ. CANOVES I
SAMALÚS
AJ. CANYELLES
AJ. CAPELLADES
AJ. CAPOLAT
AJ. CARDEDEU
AJ. CARDONA
AJ. CARME
AJ. CASSERRES
AJ. CASTELL DE
L'ARENY

P0802500I
P0802600G
P0802700E
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A

P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
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Ens destinatari
AJ. CASTELLAR DE
N'HUG
AJ. CASTELLAR DEL
RIU
AJ. CASTELLAR DEL
VALLÈS
AJ. CASTELLBELL I EL
VILAR
AJ. CASTELLBISBAL
AJ. CASTELLCIR
AJ. CASTELLDEFELS
AJ. CASTELLET I LA
GORNAL
AJ. CASTELLFOLLIT
DE RIUBREGÓS
AJ. CASTELLFOLLIT
DEL BOIX
AJ. CASTELLGALÍ
AJ. CASTELLNOU DE
BAGES
AJ. CASTELLOLÍ
AJ. CASTELLTERÇOL
AJ. CASTELLVÍ DE LA
MARCA
AJ. CASTELLVÍ DE
ROSANES
AJ. CENTELLES
AJ. CERCS
AJ. CERDANYOLA DEL
VALLÈS

NIF Ens

Codi XGL

Import
concedit
2021 (EUR)

Import
concedit
2022 (EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

P0805100E 20X295706

3.446,42

1.855,76

5.302,18 2003004165

103

2003004165

104

P0804900I 20X295705

3.375,29

1.817,47

5.192,76 2003004165

105

2003004165

106

P0805000G 20X295704

49.714,57

26.769,38

76.483,95 2003004165

107

2003004165

108

P0805200C 20X295703

9.275,41

4.994,45

14.269,86 2003004165

109

2003004165

110

P0805300A 20X295702
P0805400I 20X295701
P0805500F 20X295700

20.102,69
3.766,59
92.448,25

10.824,52
2.028,17
49.779,83

30.927,21 2003004165
5.794,76 2003004165
142.228,08 2003004165

111
113
115

2003004165
2003004165
2003004165

112
114
116

P0805700B 20X295699

8.066,46

4.343,48

12.409,94 2003004165

117

2003004165

118

P0805900H 20X295698

3.419,78

1.841,42

5.261,20 2003004165

119

2003004165

120

P0805800J 20X295697

3.510,02

1.890,01

5.400,03 2003004165

121

2003004165

122

P0806000F 20X295696

8.002,76

4.309,18

12.311,94 2003004165

123

2003004165

124

P0806100D 20X295695

3.857,46

2.077,10

5.934,56 2003004165

125

2003004165

126

P0806200B 20X295694
P0806300J 20X295693

3.706,70
8.086,38

1.995,92
4.354,21

5.702,62 2003004165
12.440,59 2003004165

127
129

2003004165
2003004165

128
130

P0806400H 20X295692

4.114,94

2.215,74

6.330,68 2003004165

131

2003004165

132

P0806500E 20X295691

7.849,56

4.226,68

12.076,24 2003004165

133

2003004165

134

P0806600C 20X295690
P0826800E 20X295689

11.805,92
4.128,45

6.357,03
2.223,01

18.162,95 2003004165
6.351,46 2003004165

135
137

2003004165
2003004165

136
138

P0826600I 20X295688

88.095,38

47.435,98

135.531,36 2003004165

139

2003004165

140

Àrea de Presidència
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20X295687
20X295686
20X295685
20X295684

Import
concedit
2021 (EUR)
16.070,36
8.947,98
3.479,31
3.409,45

Import
concedit
2022 (EUR)
8.653,27
4.818,15
1.873,47
1.835,86

P0807100C 20X295683

17.025,47

P0807200A 20X295682

Import
concedit
total (EUR)
24.723,63
13.766,13
5.352,78
5.245,31

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

141
143
145
147

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

142
144
146
148

9.167,56

26.193,03 2003004165

149

2003004165

150

133.204,80

71.725,66

204.930,46 2003004165

151

2003004165

152

P0807300I 20X295681
P0807400G 20X295680
P0807500D 20X295679

20.375,03
10.404,73
49.113,42

10.971,17
5.602,54
26.445,68

31.346,20 2003004165
16.007,27 2003004165
75.559,10 2003004165

153
155
157

2003004165
2003004165
2003004165

154
156
158

P0807600B 20X295678

64.120,09

34.526,20

98.646,29 2003004165

159

2003004165

160

P0807700J 20X295677
P0825400E 20X295676
P0807800H 20X295675

3.423,22
7.775,89
3.550,42

1.843,27
4.187,02
1.911,77

5.266,49 2003004165
11.962,91 2003004165
5.462,19 2003004165

161
163
165

2003004165
2003004165
2003004165

162
164
166

P0813300A 20X295674

4.065,48

2.189,10

6.254,58 2003004165

167

2003004165

168

P0807900F 20X295673

3.290,40

1.771,76

5.062,16 2003004165

169

2003004165

170

P0808100B 20X295672

4.638,79

2.497,81

7.136,60 2003004165

171

2003004165

172

P0808000D 20X295671

3.527,23

1.899,27

5.426,50 2003004165

173

2003004165

174

P0808200J 20X295670
P0808300H 20X295669
P0808400F 20X295668

7.701,97
4.198,93
4.297,86

4.147,21
2.260,96
2.314,23

11.849,18 2003004165
6.459,89 2003004165
6.612,09 2003004165

175
177
179

2003004165
2003004165
2003004165

176
178
180

P0808500C 20X295667

26.658,09

14.354,36

41.012,45 2003004165

181

2003004165

182

P0808900E 20X295666
P0808600A 20X295665

3.442,34
3.412,90

1.853,57
1.837,71

5.295,91 2003004165
5.250,61 2003004165

183
185

2003004165
2003004165

184
186

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

AJ. CERVELLÓ
AJ. COLLBATÓ
AJ. COLLSUSPINA
AJ. COPONS
AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT
AJ. CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
AJ. CUBELLES
AJ. DOSRIUS
AJ. ESPARREGUERA
AJ. ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
AJ. ESPUNYOLA, L'
AJ. ESQUIROL, L'
AJ. ESTANY, L'
AJ. FIGARÓMONTMANY
AJ. FÍGOLS
AJ. FOGARS DE LA
SELVA
AJ. FOGARS DE
MONTCLÚS
AJ. FOLGUEROLES
AJ. FONOLLOSA
AJ. FONT-RUBÍ
AJ. FRANQUESES DEL
VALLÈS, LES
AJ. GAIÀ
AJ. GALLIFA

P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E
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20X295664
20X295663
20X295662
20X295661
20X295660
20X295659
20X295658
20X295657
20X295656

Import
concedit
2021 (EUR)
20.668,04
82.100,62
14.611,38
9.918,11
3.272,57
7.816,67
3.327,37
106.248,33
4.593,94

Import
concedit
2022 (EUR)
11.128,95
44.208,03
7.867,66
5.340,52
1.762,15
4.208,97
1.791,66
57.210,64
2.473,66

P0809800F 20X295655

3.963,01

P0809900D 20X295654

Import
concedit
total (EUR)
31.796,99
126.308,65
22.479,04
15.258,63
5.034,72
12.025,64
5.119,03
163.458,97
7.067,60

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

187
189
191
193
195
197
199
201
203

2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165
2003004165

188
190
192
194
196
198
200
202
204

2.133,93

6.096,94 2003004165

205

2003004165

206

9.508,83

5.120,14

14.628,97 2003004165

207

2003004165

208

P0810000J 20X295653

258.375,20

139.125,10

397.500,30 2003004167

1

2003004167

2

P0816100B 20X295652

8.524,17

4.589,93

13.114,10 2003004167

3

2003004167

4

20X295651
20X295650
20X295649
20X295648
20X295647
20X295646

68.737,26
3.906,93
3.951,42
20.638,93
18.994,29
13.047,52

37.012,37
2.103,73
2.127,68
11.113,27
10.227,70
7.025,59

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

5
7
9
11
13
15

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

6
8
10
12
14
16

P0810500I 20X295645

17.937,58

9.658,69

27.596,27 2003004167

17

2003004167

18

3.382,18
25.276,32
3.678,79
27.617,05
118.678,14
3.509,38

1.821,18
13.610,32
1.980,89
14.870,72
63.903,61
1.889,67

19
21
23
25
27
29

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

20
22
24
26
28
30

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

AJ. GARRIGA, LA
AJ. GAVÀ
AJ. GELIDA
AJ. GIRONELLA
AJ. GISCLARENY
AJ. GRANADA, LA
AJ. GRANERA
AJ. GRANOLLERS
AJ. GUALBA
AJ. GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
AJ. GURB
AJ. HOSPITALET DE
LLOBREGAT, L'
AJ. HOSTALETS DE
PIEROLA, ELS
AJ. IGUALADA
AJ. JORBA
AJ. LLACUNA, LA
AJ. LLAGOSTA, LA
AJ. LLIÇÀ D'AMUNT
AJ. LLIÇÀ DE VALL
AJ. LLINARS DEL
VALLÈS
AJ. LLUÇÀ
AJ. MALGRAT DE MAR
AJ. MALLA
AJ. MANLLEU
AJ. MANRESA
AJ. MARGANELL

P0808700I
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809300G
P0809400E
P0809500B
P0809600J

P0810100H
P0810200F
P0810300D
P0810400B
P0810600G
P0810700E
P0810800C
P0810900A
P0811000I
P0811100G
P0811200E
P0824200J

20X295644
20X295643
20X295642
20X295641
20X295640
20X295639

105.749,63
6.010,66
6.079,10
31.752,20
29.221,99
20.073,11
5.203,36
38.886,64
5.659,68
42.487,77
182.581,75
5.399,05

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

AJ. MARTORELL
P0811300C 20X295638
AJ. MARTORELLES
P0811400A 20X295637
AJ. MASIES DE RODA,
P0811500H 20X295636
LES
AJ. MASIES DE
P0811600F 20X295635
VOLTREGÀ, LES
AJ. MASNOU, EL
P0811700D 20X295634
AJ. MASQUEFA
P0811800B 20X295633
AJ. MATADEPERA
P0811900J 20X295632
AJ. MATARÓ
P0812000H 20X295631
AJ. MEDIONA
P0812100F 20X295630
AJ. MOIÀ
P0813700B 20X295629
AJ. MOLINS DE REI
P0812200D 20X295628
AJ. MOLLET DEL
P0812300B 20X295627
VALLÈS
AJ. MONISTROL DE
P0812700C 20X295626
CALDERS
AJ. MONISTROL DE
P0812600E 20X295625
MONTSERRAT
AJ. MONTCADA I
P0812400J 20X295624
REIXAC
AJ. MONTCLAR
P0812900I 20X295623
AJ. MONTESQUIU
P0813000G 20X295622
AJ. MONTGAT
P0812500G 20X295621
AJ. MONTMAJOR
P0813100E 20X295620
AJ. MONTMANEU
P0813200C 20X295619
AJ. MONTMELÓ
P0813400I 20X295618
AJ. MONTORNÈS DEL
P0813500F 20X295617
VALLÈS
AJ. MONTSENY
P0813600D 20X295616

Import
concedit
2021 (EUR)
55.163,62
10.766,75

Import
concedit
2022 (EUR)
29.703,49
5.797,48

Import
Op. Compt.
concedit
2021
total (EUR)
84.867,11 2003004167
16.564,23 2003004167

3.881,83

2.090,22

8.916,80

4.801,36

48.806,97
16.336,03
13.181,51
178.826,52
8.123,17
10.799,63
50.997,41

26.280,68
8.796,32
7.097,74
96.291,20
4.374,02
5.815,19
27.460,15

75.087,65
25.132,35
20.279,25
275.117,72
12.497,19
16.614,82
78.457,56

88.184,75

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

31
33

2003004167
2003004167

32
34

5.972,05 2003004167

35

2003004167

36

13.718,16 2003004167

37

2003004167

38

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

39
41
43
45
47
49
51

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

40
42
44
46
48
50
52

47.484,10

135.668,85 2003004167

53

2003004167

54

3.810,18

2.051,63

5.861,81 2003004167

55

2003004167

56

8.855,57

4.768,39

13.623,96 2003004167

57

2003004167

58

65.750,16

35.403,93

101.154,09 2003004167

59

2003004167

60

3.312,97
3.949,24
17.277,60
3.556,67
3.371,22
16.442,54

1.783,90
2.126,52
9.303,32
1.915,13
1.815,27
8.853,67

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

61
63
65
67
69
71

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

62
64
66
68
70
72

23.976,32

12.910,33

36.886,65 2003004167

73

2003004167

74

3.530,68

1.901,13

5.431,81 2003004167

75

2003004167

76

5.096,87
6.075,76
26.580,92
5.471,80
5.186,49
25.296,21
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20X295615
20X295614
20X295613
20X295612

Import
concedit
2021 (EUR)
3.718,67
3.430,74
9.864,13
11.146,18

Import
concedit
2022 (EUR)
2.002,36
1.847,32
5.311,46
6.001,79

P0814100D 20X295611

3.383,45

P0814200B 20X295610
P0814400H 20X295609

Import
concedit
total (EUR)
5.721,03
5.278,06
15.175,59
17.147,97

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

77
79
81
83

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

78
80
82
84

1.821,86

5.205,31 2003004167

85

2003004167

86

9.707,29
10.637,17

5.227,00
5.727,71

14.934,29 2003004167
16.364,88 2003004167

87
89

2003004167
2003004167

88
90

P0814500E 20X295608

7.351,81

3.958,66

11.310,47 2003004167

91

2003004167

92

P0814600C 20X295607

49.397,19

26.598,49

75.995,68 2003004167

93

2003004167

94

20X295606
20X295605
20X295604
20X295603
20X295602
20X295601
20X295600

8.990,76
4.160,33
3.935,10
3.526,59
3.576,43
3.375,93
3.685,14

4.841,18
2.240,18
2.118,90
1.898,94
1.925,77
1.817,81
1.984,31

13.831,94
6.400,51
6.054,00
5.425,53
5.502,20
5.193,74
5.669,45

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

95
97
99
101
103
105
107

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

96
98
100
102
104
106
108

P0815300I 20X295599

4.010,30

2.159,39

6.169,69 2003004167

109

2003004167

110

P0815400G 20X295598

17.107,92

9.211,96

26.319,88 2003004167

111

2003004167

112

P0815500D 20X295597

21.280,66

11.458,81

32.739,47 2003004167

113

2003004167

114

P0815600B 20X295596

16.874,14

9.086,08

25.960,22 2003004167

115

2003004167

116

P5831301F 20X295595

9.048,45

4.872,24

13.920,69 2003004167

117

2003004167

118

P0815700J 20X295594

10.606,82

5.711,37

16.318,19 2003004167

119

2003004167

120

P0815800H 20X295593

23.062,22

12.418,12

35.480,34 2003004167

121

2003004167

122

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

AJ. MUNTANYOLA
AJ. MURA
AJ. NAVARCLES
AJ. NAVÀS
AJ. NOU DE
BERGUEDÀ, LA
AJ. ÒDENA
AJ. OLÈRDOLA
AJ. OLESA DE
BONESVALLS
AJ. OLESA DE
MONTSERRAT
AJ. OLIVELLA
AJ. OLOST
AJ. OLVAN
AJ. ORÍS
AJ. ORISTÀ
AJ. ORPI
AJ. ÒRRIUS
AJ. PACS DEL
PENEDÈS
AJ. PALAFOLLS
AJ. PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
AJ. PALLEJÀ
AJ. PALMA DE
CERVELLÓ, LA
AJ. PAPIOL, EL
AJ. PARETS DEL
VALLÈS

P0812800A
P0813800J
P0813900H
P0814000F

P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
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Ens destinatari
AJ. PERAFITA
AJ. PIERA
AJ. PINEDA DE MAR
AJ. PLA DEL PENEDÈS,
EL
AJ. POBLA DE
CLARAMUNT, LA
AJ. POBLA DE LILLET,
LA
AJ. POLINYÀ
AJ. PONT DE
VILOMARA I
ROCAFORT, EL
AJ. PONTONS
AJ. PRAT DE
LLOBREGAT, EL
AJ. PRATS DE
LLUÇANÈS
AJ. PRATS DE REI, ELS
AJ. PREMIÀ DE DALT
AJ. PREMIÀ DE MAR
AJ. PUIGDALBER
AJ. PUIG-REIG
AJ. PUJALT
AJ. QUAR, LA
AJ. RAJADELL
AJ. RELLINARS
AJ. RIPOLLET
AJ. ROCA DEL VALLÈS,
LA

P0815900F 20X295592
P0816000D 20X295591
P0816200J 20X295590

Import
concedit
2021 (EUR)
3.652,53
21.886,15
59.712,31

Import
concedit
2022 (EUR)
1.966,74
11.784,85
32.152,78

P0816300H 20X295589

4.231,82

P0816400F 20X295588

Import
concedit
total (EUR)
5.619,27
33.671,00
91.865,09

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

2003004167
2003004167
2003004167

123
125
127

2003004167
2003004167
2003004167

124
126
128

2.278,67

6.510,49 2003004167

129

2003004167

130

8.501,14

4.577,54

13.078,68 2003004167

131

2003004167

132

P0816500C 20X295587

3.855,56

2.076,07

5.931,63 2003004167

133

2003004167

134

P0816600A 20X295586

18.158,43

9.777,61

27.936,04 2003004167

135

2003004167

136

P0818100J 20X295585

9.005,17

4.848,94

13.854,11 2003004167

137

2003004167

138

P0816700I 20X295584

3.709,61

1.997,48

5.707,09 2003004167

139

2003004167

140

P0816800G 20X295583

98.630,98

53.108,99

151.739,97 2003004167

141

2003004167

142

P0817000C 20X295582

8.323,20

4.481,73

12.804,93 2003004167

143

2003004167

144

20X295581
20X295580
20X295579
20X295578
20X295577
20X295576
20X295575
20X295574
20X295573
20X295572

3.590,20
16.241,77
52.243,56
3.607,14
9.357,03
3.491,81
3.286,97
3.670,37
3.887,55
64.131,55

1.933,18
8.745,57
28.131,15
1.942,31
5.038,40
1.880,20
1.769,90
1.976,36
2.093,29
34.532,37

5.523,38
24.987,34
80.374,71
5.549,45
14.395,43
5.372,01
5.056,87
5.646,73
5.980,84
98.663,92

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

145
147
149
151
153
155
157
159
161
163

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004167

146
148
150
152
154
156
158
160
162
164

P0818000B 20X295571

17.642,60

9.499,86

27.142,46 2003004167

165

2003004167

166

NIF Ens

P0816900E
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817600J
P0817700H
P0817800F
P0817900D

Codi XGL

Àrea de Presidència
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20X295570
20X295569
20X295568
20X295567
20X295566
20X295565
20X295564
20X295563

Import
concedit
2021 (EUR)
10.241,56
128.220,93
3.430,74
3.573,25
232.916,98
3.367,14
3.501,86
11.619,19

Import
concedit
2022 (EUR)
5.514,68
69.042,04
1.847,32
1.924,06
125.416,84
1.813,08
1.885,62
6.256,49

P0819300E 20X295562

66.701,49

35.916,19

P0819400C 20X295561

3.379,37

P0819500J 20X295560

Import
concedit
total (EUR)
15.756,24
197.262,97
5.278,06
5.497,31
358.333,82
5.180,22
5.387,48
17.875,68

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179

167
169
171
173
1
3
5
7

2003004167
2003004167
2003004167
2003004167
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179

168
170
172
174
2
4
6
8

102.617,68 2003004179

9

2003004179

10

1.819,66

5.199,03 2003004179

11

2003004179

12

53.700,40

28.915,60

82.616,00 2003004179

13

2003004179

14

P0819600H 20X295559

16.169,65

8.706,73

24.876,38 2003004179

15

2003004179

16

P0819700F 20X295558

10.549,87

5.680,70

16.230,57 2003004179

17

2003004179

18

P0819800D 20X295557

3.993,73

2.150,47

6.144,20 2003004179

19

2003004179

20

P0819900B 20X295556

126.601,12

68.169,84

194.770,96 2003004179

21

2003004179

22

P0820000H 20X295555

3.629,33

1.954,26

5.583,59 2003004179

23

2003004179

24

P0820200D 20X295554

9.256,30

4.984,16

14.240,46 2003004179

25

2003004179

26

P0820100F 20X295553

24.266,39

13.066,51

37.332,90 2003004179

27

2003004179

28

P0820300B 20X295552

8.968,64

4.829,27

13.797,91 2003004179

29

2003004179

30

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

AJ. RODA DE TER
AJ. RUBÍ
AJ. RUBIÓ
AJ. RUPIT I PRUIT
AJ. SABADELL
AJ. SAGÀS
AJ. SALDES
AJ. SALLENT
AJ. SANT ADRIÀ DE
BESÒS
AJ. SANT AGUSTÍ DE
LLUÇANÈS
AJ. SANT ANDREU DE
LA BARCA
AJ. SANT ANDREU DE
LLAVANERES
AJ. SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
AJ. SANT BARTOMEU
DEL GRAU
AJ. SANT BOI DE
LLOBREGAT
AJ. SANT BOI DE
LLUÇANÈS
AJ. SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
AJ. SANT CELONI
AJ. SANT CLIMENT DE
LLOBREGAT

P0818200H
P0818300F
P0818400D
P0818500A
P0818600I
P0818700G
P0818900C
P0819000A

Àrea de Presidència
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Ens destinatari
AJ. SANT CUGAT DEL
VALLÈS
AJ. SANT CUGAT
SESGARRIGUES
AJ. SANT ESTEVE
PALAUTORDERA
AJ. SANT ESTEVE
SESROVIRES
AJ. SANT FELIU DE
CODINES
AJ. SANT FELIU DE
LLOBREGAT
AJ. SANT FELIU
SASSERRA
AJ. SANT FOST DE
CAMPSENTELLES
AJ. SANT FRUITÓS DE
BAGES
AJ. SANT HIPÒLIT DE
VOLTREGÀ
AJ. SANT ISCLE DE
VALLALTA
AJ. SANT JAUME DE
FRONTANYÀ
AJ. SANT JOAN DE
VILATORRADA
AJ. SANT JOAN DESPÍ
AJ. SANT JULIÀ DE
CERDANYOLA

NIF Ens

Codi XGL

Import
concedit
2021 (EUR)

Import
concedit
2022 (EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

P0820400J 20X295551

122.969,11

66.214,14

189.183,25 2003004179

31

2003004179

32

P0820500G 20X295550

4.165,31

2.242,86

6.408,17 2003004179

33

2003004179

34

P0820600E 20X295549

8.211,41

4.421,53

12.632,94 2003004179

35

2003004179

36

P0820700C 20X295548

15.055,72

8.106,92

23.162,64 2003004179

37

2003004179

38

P0820900I 20X295547

10.636,30

5.727,24

16.363,54 2003004179

39

2003004179

40

P0821000G 20X295546

61.132,52

32.917,51

94.050,03 2003004179

41

2003004179

42

P0821100E 20X295545

3.670,37

1.976,36

5.646,73 2003004179

43

2003004179

44

P0820800A 20X295544

15.130,84

8.147,38

23.278,22 2003004179

45

2003004179

46

P0821200C 20X295543

17.477,50

9.410,96

26.888,46 2003004179

47

2003004179

48

P0821400I 20X295542

8.490,27

4.571,69

13.061,96 2003004179

49

2003004179

50

P0819200G 20X295541

4.194,59

2.258,62

6.453,21 2003004179

51

2003004179

52

P0821500F 20X295540

3.283,03

1.767,79

5.050,82 2003004179

53

2003004179

54

P0822500E 20X295539

16.429,23

8.846,51

25.275,74 2003004179

55

2003004179

56

P0821600D 20X295538

53.864,84

29.004,14

82.868,98 2003004179

57

2003004179

58

P0831100C 20X295537

3.306,08

1.780,19

5.086,27 2003004179

59

2003004179

60
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Ens destinatari
AJ. SANT JULIÀ DE
VILATORTA
AJ. SANT JUST
DESVERN
AJ. SANT LLORENÇ
D'HORTONS
AJ. SANT LLORENÇ
SAVALL
AJ. SANT MARTÍ
D'ALBARS
AJ. SANT MARTÍ DE
CENTELLES
AJ. SANT MARTÍ DE
TOUS
AJ. SANT MARTÍ
SARROCA
AJ. SANT MARTÍ
SESGUEIOLES
AJ. SANT MATEU DE
BAGES
AJ. SANT PERE DE
RIBES
AJ. SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
AJ. SANT PERE DE
TORELLÓ
AJ. SANT PERE DE
VILAMAJOR
AJ. SANT PERE
SALLAVINERA

NIF Ens

Codi XGL

Import
concedit
2021 (EUR)

Import
concedit
2022 (EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

P0821800J 20X295536

8.107,03

4.365,33

12.472,36 2003004179

61

2003004179

62

P0821900H 20X295535

22.504,95

12.118,05

34.623,00 2003004179

63

2003004179

64

P0822000F 20X295534

8.023,15

4.320,16

12.343,31 2003004179

65

2003004179

66

P0822100D 20X295533

8.053,23

4.336,35

12.389,58 2003004179

67

2003004179

68

P0822300J 20X295532

3.430,10

1.846,98

5.277,08 2003004179

69

2003004179

70

P0822200B 20X295531

4.181,72

2.251,70

6.433,42 2003004179

71

2003004179

72

P0822600C 20X295530

3.971,44

2.138,46

6.109,90 2003004179

73

2003004179

74

P0822700A 20X295529

8.411,64

4.529,34

12.940,98 2003004179

75

2003004179

76

P0822800I 20X295528

3.427,30

1.845,47

5.272,77 2003004179

77

2003004179

78

P0822900G 20X295527

3.582,68

1.929,13

5.511,81 2003004179

79

2003004179

80

P0823100C 20X295526

56.000,63

30.154,18

86.154,81 2003004179

81

2003004179

82

P0823200A 20X295525

7.958,91

4.285,57

12.244,48 2003004179

83

2003004179

84

P0823300I 20X295524

8.279,09

4.457,97

12.737,06 2003004179

85

2003004179

86

P0823400G 20X295523

9.635,00

5.188,07

14.823,07 2003004179

87

2003004179

88

P0818800E 20X295522

3.323,29

1.789,47

5.112,76 2003004179

89

2003004179

90
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Ens destinatari
AJ. SANT POL DE MAR
AJ. SANT QUINTÍ DE
MEDIONA
AJ. SANT QUIRZE DE
BESORA
AJ. SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
AJ. SANT QUIRZE
SAFAJA
AJ. SANT SADURNÍ
D'ANOIA
AJ. SANT SADURNÍ
D'OSORMORT
AJ. SANT SALVADOR
DE GUARDIOLA
AJ. SANT VICENÇ DE
CASTELLET
AJ. SANT VICENÇ DE
MONTALT
AJ. SANT VICENÇ DE
TORELLÓ
AJ. SANT VICENÇ
DELS HORTS
AJ. SANTPEDOR
AJ. SENTMENAT
AJ. SEVA
AJ. SITGES
AJ. SOBREMUNT
AJ. SORA

P0823500D 20X295521

Import
concedit
2021 (EUR)
10.008,98

Import
concedit
2022 (EUR)
5.389,45

Import
Op. Compt.
concedit
2021
total (EUR)
15.398,43 2003004179

P0823600B 20X295520

8.215,59

4.423,78

P0823700J 20X295519

8.084,84

P0823800H 20X295518

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

91

2003004179

92

12.639,37 2003004179

93

2003004179

94

4.353,38

12.438,22 2003004179

95

2003004179

96

23.174,41

12.478,53

35.652,94 2003004179

97

2003004179

98

P0823900F 20X295517

3.705,16

1.995,09

5.700,25 2003004179

99

2003004179

100

P0824000D 20X295516

18.278,04

9.842,02

28.120,06 2003004179

101

2003004179

102

P0824100B 20X295515

3.301,37

1.777,66

5.079,03 2003004179

103

2003004179

104

P0809700H 20X295514

8.556,68

4.607,45

13.164,13 2003004179

105

2003004179

106

P0826200H 20X295513

17.796,94

9.582,96

27.379,90 2003004179

107

2003004179

108

P0826400D 20X295512

10.409,87

5.605,32

16.015,19 2003004179

109

2003004179

110

P0826500A 20X295511

8.009,64

4.312,89

12.322,53 2003004179

111

2003004179

112

P0826300F 20X295510

54.582,55

29.390,61

83.973,16 2003004179

113

2003004179

114

P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827100I
P0827200G

11.402,29
17.119,28
8.920,61
54.414,22
3.323,93
3.591,09

6.139,69
9.218,08
4.803,41
29.299,97
1.789,81
1.933,67

17.541,98
26.337,36
13.724,02
83.714,19
5.113,74
5.524,76

149
151
153
155
157
159

2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179

150
152
154
156
158
160

NIF Ens

Codi XGL

20X295492
20X295491
20X295490
20X295489
20X295488
20X295487

2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
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Ens destinatari
AJ. SANTA CECÍLIA DE
VOLTREGÀ
AJ. SANTA COLOMA
DE CERVELLÓ
AJ. SANTA COLOMA
DE GRAMENET
AJ. SANTA EUGÈNIA
DE BERGA
AJ. SANTA EULÀLIA DE
RIUPRIMER
AJ. SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
AJ. SANTA FE DEL
PENEDÈS
AJ. SANTA
MARGARIDA DE
MONTBUI
AJ. SANTA
MARGARIDA I ELS
MONJOS
AJ. SANTA MARIA DE
BESORA
AJ. SANTA MARIA DE
MARTORELLES
AJ. SANTA MARIA DE
MERLÈS
AJ. SANTA MARIA DE
MIRALLES
AJ. SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA

NIF Ens

Codi XGL

Import
concedit
2021 (EUR)

Import
concedit
2022 (EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

P0824300H 20X295509

3.426,03

1.844,79

5.270,82 2003004179

115

2003004179

116

P0824400F 20X295508

14.423,18

7.766,33

22.189,51 2003004179

117

2003004179

118

P0824500C 20X295507

153.005,16

82.387,39

235.392,55 2003004179

119

2003004179

120

P0824600A 20X295506

8.095,44

4.359,08

12.454,52 2003004179

121

2003004179

122

P0824700I 20X295505

3.984,94

2.145,73

6.130,67 2003004179

123

2003004179

124

P0824800G 20X295504

11.385,54

6.130,68

17.516,22 2003004179

125

2003004179

126

P0824900E 20X295503

3.523,79

1.897,42

5.421,21 2003004179

127

2003004179

128

P0825000C 20X295502

17.946,46

9.663,48

27.609,94 2003004179

129

2003004179

130

P0825100A 20X295501

15.120,62

8.141,87

23.262,49 2003004179

131

2003004179

132

P0825300G 20X295500

3.397,86

1.829,61

5.227,47 2003004179

133

2003004179

134

P0825600J 20X295499

3.816,42

2.055,00

5.871,42 2003004179

135

2003004179

136

P0825500B 20X295498

3.419,78

1.841,42

5.261,20 2003004179

137

2003004179

138

P0825700H 20X295497

3.408,81

1.835,52

5.244,33 2003004179

139

2003004179

140

P0825900D 20X295496

16.908,77

9.104,72

26.013,49 2003004179

141

2003004179

142
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Ens destinatari
AJ. SANTA MARIA
D'OLO
AJ. SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA
AJ. SANTA SUSANNA
AJ. SUBIRATS
AJ. SÚRIA
AJ. TAGAMANENT
AJ. TALAMANCA
AJ. TARADELL
AJ. TAVÈRNOLES
AJ. TAVERTET
AJ. TEIÀ
AJ. TERRASSA
AJ. TIANA
AJ. TONA
AJ. TORDERA
AJ. TORELLÓ
AJ. TORRE DE
CLARAMUNT, LA
AJ. TORRELAVIT
AJ. TORRELLES DE
FOIX
AJ. TORRELLES DE
LLOBREGAT
AJ. ULLASTRELL
AJ. VACARISSES
AJ. VALLBONA
D'ANOIA
AJ. VALLCEBRE

NIF Ens

Codi XGL

Import
concedit
2021 (EUR)

Import
concedit
2022 (EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

P0825800F 20X295495

3.696,37

1.990,36

5.686,73 2003004179

143

2003004179

144

P0826000B 20X295494

53.709,09

28.920,28

82.629,37 2003004179

145

2003004179

146

20X295493
20X295486
20X295485
20X295484
20X295483
20X295482
20X295481
20X295480
20X295479
20X295478
20X295477
20X295476
20X295475
20X295474

9.233,37
8.671,19
10.546,97
3.568,27
3.454,57
10.511,98
3.463,63
3.352,74
9.919,01
247.172,85
13.614,32
15.279,61
24.582,45
19.826,69

4.971,81
4.669,10
5.679,13
1.921,38
1.860,15
5.660,29
1.865,03
1.805,32
5.341,01
133.093,07
7.330,78
8.227,48
13.236,71
10.675,91

2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179

147
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185

2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179

148
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186

P0828600G 20X295473

9.194,06

4.950,65

14.144,71 2003004179

187

2003004179

188

P0828700E 20X295472

4.058,23

2.185,20

6.243,43 2003004179

189

2003004179

190

P0828800C 20X295471

8.568,11

4.613,60

13.181,71 2003004179

191

2003004179

192

P0828900A 20X295470

9.812,03

5.283,40

15.095,43 2003004179

193

2003004179

194

P0829000I 20X295469
P0829100G 20X295468

7.699,52
10.535,84

4.145,90
5.673,14

11.845,42 2003004179
16.208,98 2003004179

195
197

2003004179
2003004179

196
198

P0829200E 20X295467

4.255,02

2.291,16

6.546,18 2003004179

199

2003004179

200

P0829300C 20X295466

3.412,90

1.837,71

5.250,61 2003004179

201

2003004179

202

P0826100J
P0827300E
P0827400C
P0827600H
P0827700F
P0827800D
P0827500J
P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I

14.205,18
13.340,29
16.226,10
5.489,65
5.314,72
16.172,27
5.328,66
5.158,06
15.260,02
380.265,92
20.945,10
23.507,09
37.819,16
30.502,60
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20X295465
20X295464
20X295463
20X295462
20X295461
20X295460
20X295459
20X295458

Import
concedit
2021 (EUR)
8.467,82
19.341,37
8.097,08
3.334,89
91.301,74
3.499,05
94.674,85
14.479,26

Import
concedit
2022 (EUR)
4.559,59
10.414,59
4.359,96
1.795,71
49.162,48
1.884,11
50.978,77
7.796,53

P0830600C 20X295457

65.901,59

P0830700A 20X295456

Import
concedit
total (EUR)
13.027,41
29.755,96
12.457,04
5.130,60
140.464,22
5.383,16
145.653,62
22.275,79

Op. Compt.
2021

Pos.
2021

Op. Compt.
2022

Pos.
2022

2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179

203
205
207
209
211
213
215
217

2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179
2003004179

204
206
208
210
212
214
216
218

35.485,47

101.387,06 2003004179

219

2003004179

220

3.782,90

2.036,95

5.819,85 2003004179

221

2003004179

222

P0830400H 20X295455

3.497,79

1.883,42

5.381,21 2003004179

223

2003004179

224

P0830300J 20X295454

19.928,95

10.730,98

30.659,93 2003004179

225

2003004179

226

P0831000E 20X295453

9.831,04

5.293,64

15.124,68 2003004179

227

2003004179

228

P0830800I 20X295452

106.014,03

57.084,48

163.098,51 2003004179

229

2003004179

230

P0821300A 20X295451
P0821700B 20X295450

16.225,80
22.976,22

8.736,97
12.371,81

24.962,77 2003004179
35.348,03 2003004179

231
233

2003004179
2003004179

232
234

P0830500E 20X295449

3.872,78

2.085,34

5.958,12 2003004179

235

2003004179

236

P0830900G 20X295448

3.400,66

1.831,13

5.231,79 2003004179

237

2003004179

238

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

AJ. VALLGORGUINA
AJ. VALLIRANA
AJ. VALLROMANES
AJ. VECIANA
AJ. VIC
AJ. VILADA
AJ. VILADECANS
AJ. VILADECAVALLS
AJ. VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
AJ. VILALBA
SASSERRA
AJ. VILANOVA DE SAU
AJ. VILANOVA DEL
CAMÍ
AJ. VILANOVA DEL
VALLÈS
AJ. VILANOVA I LA
GELTRÚ
AJ. VILASSAR DE DALT
AJ. VILASSAR DE MAR
AJ. VILOBÍ DEL
PENEDÈS
AJ. VIVER I
SERRATEIX

P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830200B
P0830100D

6.500.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00
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Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de deu milions d’euros
(10.000.000,00 euros), amb càrrec als exercicis pressupostaris i les aplicacions
següents:
Exercici
2021
2022

Quantia (EUR)
6.500.000,00
3.500.000,00

Aplicació pressupostària
G/30101/24100/46242
G/30101/24100/46242

Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i condicionar la seva
aprovació a l’aprovació dels pressupostos futurs corresponents i a l’existència de crèdit
hàbil i suficient.
Cinquè. APROVAR, de conformitat amb la naturalesa i finalitat d’aquest programa i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el pagament avançat següent:
1. A partir de la presentació del document d’acceptació i del Pla d’acció, la Diputació
de Barcelona pagarà avançadament el 100 per cent de l’import periodificat l’any
2021, sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert.
2. La Diputació de Barcelona abonarà un segon pagament avançat corresponent al
100 per cent de l’import periodificat l’any 2022 prèvia presentació i validació de la
justificació de les despeses corresponent al 100 per cent de l’import periodificat el
2021, i sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert.
Sisè. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació, pla d’acció, justificació de
despeses i memòria de justificació tècnica del Programa específic “Treball, Talent i
Tecnologia”, que es contenen en l’annex 2 que forma part del present acte.
Setè. INCORPORAR els tràmits d’acceptació i de justificació de despeses del
Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” a la Seu Electrònica corporativa, a
l’espai "Xarxa de Governs Locals", i aprovar les fitxes dels esmentats tràmits, que es
contenen en l’annex 3 que forma part del present acte.
Vuitè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu Electrònica relatius al present acte.
Novè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present acte i COMUNICAR-LO a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Desè. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats.”
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ANNEX 1 al dictamen d’aprovació del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia,
en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim
regulador i la relació individualitzada dels ajuts a concedir
Règim regulador
Article 1. Objecte i objectius
1. El Programa Treball, Talent i Tecnologia té per objecte la prestació de cooperació
econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de
l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu,
basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les
persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i
igualitari.
2. El programa té en la seva essència els objectius següents:
- Minimitzar el deteriorament dels actius del territori, persones (força laboral), empreses
i institucions, ocasionat per la COVID-19.
- Reiniciar / reorientar les economies locals en la senda de creixement en què estaven
posicionades abans de l’esclat de la crisi ocasionada per la COVID-19.
- Reforçar i enfortir el talent del capital humà i la capacitat productiva del nostre territori
per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que
competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.
Article 2. Destinataris
1. Els destinataris del programa són els ajuntaments de la província de Barcelona.
2. L’Ajuntament de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari, atès que, d’acord
amb el règim legal especial del municipi de Barcelona, la cooperació amb el seu
Ajuntament s’ha d’articular a través d’instruments específics de caràcter bilateral
emmarcats dintre del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.
Article 3. Quantia total i consignació pressupostària
La quantia total a aplicar és de deu milions d’euros (10.000.000,00 euros), amb la distribució
que es detalla a continuació:
Exercici
2021
2022

Quantia (EUR)
6.500.000,00
3.500.000,00

Aplicació pressupostària
G/30101/24100/46242
G/30101/24100/46242

Article 4. Procediment de concessió
1. Els ajuts en el marc del programa s’atorguen pel procediment de concessió directa en el
mateix acte en què s’aprova el present règim.
2. Els ajuts que s’atorguen tenen la naturalesa de fons de prestació.
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Article 5. Criteris de distribució de la quantia total
La distribució dels ajuts s’ha calculat d’acord amb les variables i criteris que es detallen a
continuació:
a) Assignació d’un import fix garantit per trams de població potencialment activa d’acord
amb el detall següent:
Tram
I
II
III
IV
V
VI

Població activa, d’acord amb dades del padró
continu INE 2019
Fins a 1.000 persones potencialment actives
De 1.001 a 5.000 persones potencialment actives
De 5.001 a 15.000 persones potencialment actives
De 15.001 a 30.000 persones potencialment actives
De 30.001 a 50.000 persones potencialment actives
Més de 50.000 persones potencialment actives
Total

Nombre
d'ens
115
89
64
22
10
10
310

Import
(EUR)

per

ens

5.000
10.000
15.000
50.000
75.000
100.000,00
5.275.000,00

Es reparteix un total de 5.275.000,00 euros. Es justifica el pes d’aquesta variable en el
repartiment total donat que una de les finalitats és fomentar actuacions de caràcter
preventiu per evitar situacions d’atur futur de persones potencialment actives.
b) Assignació d’un import per percentatge de persones en situació d’atur.
Es distribueixen 3.000.000,00 euros en funció del nombre de persones en situació d’atur
residents en el municipi sobre el total d’aturats de la província (sense Barcelona ciutat),
d’acord amb les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu a setembre 2020.
c) Assignació per nombre d’empreses.
Es distribueixen 1.725.000,00 euros en funció del nombre de comptes de cotització del
municipi sobre el total de comptes de la província (sense Barcelona ciutat), d’acord amb
les dades HERMES, amb dades del Departament d’Empresa i Ocupació.T2 2020.
De manera habitual les polítiques publiques en l’àmbit del mercat de treball tenen com a
públic destinatari les persones aturades. Aquest programa presenta un enfocament
integral, tot incorporant també les empreses en tant que responsables de l’oferta
d’ocupació. A més, fa extensiu el concepte de demanda laboral, tot incloent com a
potencials beneficiaris el conjunt de la força laboral del territori (l’anomenada Població
Potencialment Activa). Ambdues parts del mercat laboral, l’oferta i la demanda,
s’interrelacionen en un context tan volàtil i incert com l’actual, pels efectes de la COVID19, en què la digitalització està adquirint i adquirirà un paper cada vegada més rellevant
en la transformació productiva i el desenvolupament econòmic i social de la societat.
Article 6. Centre gestor responsable
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és el Servei de
Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
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Article 7. Procediment electrònic
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits del programa electrònicament.
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions.
3. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu
ús se’n derivin.
4. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
5. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i
consultar l’estat de tramitació de l’expedient.
6. En la regulació de cada tràmit, es determina les persones que, a més de les funcions del
punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit. Les persones que tenen la
funció de signatura del tràmit també són les que tenen la funció de signatura de les
sol·licituds d’esmena del tràmit en el cas de requeriment.
7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signador, prèvia acreditació d’aquesta
circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local de la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa de la delegació, per tal
de poder actualitzar el registre centralitzat de signadors admesos.
8. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic.
9. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
Article 8. Registre electrònic
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut
de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre
electrònic de la Diputació.
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal.
Article 9. Dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació
1. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la
documentació requerida en les diferents fases d’aquesta convocatòria poden, abans de
finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de
Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de dilluns a divendres i de 10 a
13 hores, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar
aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre
electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que
es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
2. En aquest darrer supòsit, l’interessat ha d’anunciar a la Diputació de Barcelona
mitjançant
correu
electrònic
adreçat
a
s.mercattreball@diba.cat
i
a
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada, abans de la finalització del termini
establert de la convocatòria.
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Article 10. Línies d’actuació i característiques dels projectes
1. Els ens destinataris han d’articular el seu projecte d’acord amb les línies de treball que
s’especifiquen en aquest article, que estan vinculades entre sí i que es poden desplegar
en el temps de forma successiva o paral·lela, especialment les línies b, c i d:
a) Anàlisi i diagnosi de la situació actual.
Aquesta línia té com a objectiu detectar i caracteritzar les necessitats de les persones
(força de treball) i del teixit empresarial en el marc de la digitalització i la tecnologia,
per definir i operativitzar polítiques d’actuació locals amb la major concreció possible
d’acord amb l’objectiu del programa i en consonància amb la realitat de cada territori.
En l’àmbit productiu es prioritzarà les cadenes de valor de negoci o sectors
estratègics clau on estiguin ubicades empreses tractores amb potencial de creixement
i amb capacitat de generar i mantenir llocs de treball.
b) Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral.
Aquesta línia té com a objectiu fer partícip al teixit econòmic i social, públic i privat,
articulant una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti optimitzar
l’impacte, l’eficiència i la sostenibilitat de les actuacions.
El seu propòsit és fomentar la col·laboració público-privada i la pública-pública. Es
tracta de consolidar fórmules d’espais de col·laboració, cooperació i concertació,
entenent aquestes fórmules de col·laboració com a part de l’estratègia d’intervenció
territorial en el desenvolupament econòmic local.
La viabilitat del projecte es basa en la creació d’aliances estratègiques i/o el
reforçament d’altres ja existents entre agents que puguin tenir un paper rellevant en la
millora de la competitivitat del territori, així com també en aliances entre territoris.
En aquest sentit, la cooperació i la col·laboració entre municipis té major impacte
territorial, especialment entre aquells amb menor població, que comparteixen
necessitats i problemàtiques similars, per cercar solucions conjuntes davant de reptes
comuns als quals no es podrien fer front si actuessin de forma aïllada. A la vegada
que permet optimitzar els recursos públics i accedir a les persones i les empreses a
un major nombre de recursos i serveis. Així, es promou un treball de cooperació i de
col·laboració entre municipis, que comparteixin una mateixa cadena de valor de
negoci i necessitats similars, més enllà dels límits administratius establerts i de la
seva proximitat geogràfica.
S’inclouen en aquesta línia les accions destinades a l’establiment i/o reforçament
d’aliances estratègiques, entre empreses, organitzacions empresarials, agents
sindicals, universitats, centres de formació especialitats, centres de recerca i
innovació, col·legis professionals, cambres de comerç i altres organitzacions que
puguin tenir un paper rellevant en la millora de la competitivitat del territori.
c) Desenvolupament competencial de les persones.
L’objectiu d’aquesta línia és millorar i actualitzar les habilitats digitals de les persones i
minimitzar la bretxa tecnològica existent, preferentment entre els col·lectius més
vulnerables. Contempla el desenvolupament d’itineraris de millora de l’ocupabilitat
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que incorporin l’actualització de les competències digitals de les persones amb
l’objectiu de disminuir la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat actual i potencial i
facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
S’emfatitza l’adquisició o l’actualització de les competències digitals perquè en el
context actual s’han convertit en “essencials”, i que juntament amb altres
competències de caràcter transversal, milloren considerablement la perspectiva
d’obtenir i/o mantenir un lloc de treball digne i que aquest es mantingui en el temps.
Les e-Skills o competències digitals són clau per facilitar l’adquisició dels
coneixements, habilitats i competències que els treballadors i treballadores han de
tenir per actualitzar-se en un procés d’aprenentatge permanent i eficaç.
Les competències digitals es consideren competències funcionals fonamentals per a
l’ús dels dispositius digitals i les aplicacions en línia que, de la mateixa manera que
les competències convencionals de la lectura, l’escriptura i el càlcul, són part
essencial de la nova sèrie de competències en alfabetització en l’era digital. Així, les
competències digitals inclouen un espectre de competències que faciliten l’ús de
dispositius digitals, les aplicacions de la comunicació i les xarxes per accedir a la
informació i dur a terme una millor gestió d’aquestes. Aquestes competències
permeten intercanviar continguts digitals, comunicar i col·laborar, aportar solucions a
problemes per a un desenvolupament eficaç i creatiu en el treball i en qualsevol
context personal i social.
Els itineraris que s’incloguin en aquesta línia s’han de basar en l’anàlisi de
l’ocupabilitat de les persones i de les competències requerides o que requeriran les
empreses. Tots els itineraris hauran d’incorporar l’adquisició o actualització de les
competències digitals de les persones participants, tot adequant-les a les necessitats
actuals de les ocupacions. Addicionalment, s’inclouen accions de formació transversal
i també professionalitzadora, sempre i quan estiguin orientades a capacitar a les
persones en aquelles competències tècniques requerides en un context de
transformació digital dels processos productius de les empreses.
La formació professionalitzadora requereix una estratègia coordinada amb la
intervenció de tots els agents directament implicats en la seva concepció i definició.
En aquest sentit, es posa l’accent en l’adquisició de competències
tecnicoprofessionals i /o transversals requerides per les empreses en un entorn
laboral real.
d) Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial.
Es pretén impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de la
crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de
digitalització i/o (re)definició dels seus models de negoci, tot proporcionant-los, entre
d’altres recursos, el coneixement i les competències adients per mantenir i impulsar la
seva competitivitat.
La formulació i desenvolupament d’aquesta línia ha de fonamentar-se en una diagnosi
territorial que inclogui necessitats i reptes del teixit empresarial local, prioritzant les
empreses que formin part de l’activitat econòmica-sectorial identificada com a
estratègica, tot tenint en compte l’impacte de la tecnologia en la seva competitivitat,
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en la qualitat de vida de les persones i en el creixement sostenible de l’economia
local.
2. Per assolir l’objecte i objectius del programa Treball, Talent i Tecnologia, és recomanable
que les actuacions que es realitzin en el marc de cada projecte territorial presentin les
característiques següents:
- Elevat impacte i capacitat de transformació a mig i llarg termini. És a dir, que
contribueixi a consolidar les bases per a la creació d’un model local de creixement
econòmic sostenible i inclusiu basat en la cohesió social.
- Massa crítica suficient per optimitzar el seu impacte. És a dir, que el nombre de
beneficiaris sigui l’adient per desenvolupar accions eficients amb efecte multiplicador i
susceptibles d’aprofitar les economies d’escala que comporta el treball en xarxa.
- Participació dels principals actors, públics i privats, del territori per assegurar la seva
viabilitat.
- Conceptualització creativa que incorpori solucions innovadores i de ràpida execució,
en un context de feblesa de recursos pressupostaris arrel de la covid-19.
Article 11. Beneficiaris
Els beneficiaris de les accions de les línies de treball establertes han de pertànyer als grups
següents:
a) Persones entre 16 i 64, amb un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent que es trobin
en les circumstàncies següents:
- En situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
- En actiu inscrites al SOC com a demandants de millora de l’ocupació perquè volen
canviar d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat ja que es troben en situació de
precarietat laboral.
- En situació d’ocupació en llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o
transformació, o bé en àmbits d’activitat econòmica altament afectats per la COVID19.
- En situació d’inactivitat, bé perquè no comptabilitzen estadísticament en cerca
d’ocupació (aturades) tot i que estan buscant feina a través d’un Servei Local
d’Ocupació o bé perquè, pel seu desconeixement del mercat de treball i les seves
oportunitats, es pot incidir en les seves vocacions professionals orientant-los cap a
professions de futur i amb alta demanda. Les dones i els joves s’inclourien com a
grups preferents a tractar en ambdós casos respectivament.
b) Empreses amb perspectives de creixement, amb fort arrelament territorial i potencialment
generadores d’ocupació de qualitat, i preferentment que pertanyin a una cadena de valor
de negoci estratègica i que es trobin en les següents circumstàncies:
- En procés de digitalització amb necessitat de perfils amb capacitat d’utilitzar
tecnologia per fer tasques realitzades tradicionalment que es començaran a fer
interactuant amb màquines i sistemes.
- Ja digitalitzades amb necessitats de nous perfils professionals especialitzats.
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Article 12. Modalitats d’execució
1. L’execució de les actuacions s’ha de dur a terme pel propi ens, per si mateix o a través
d’ens instrumentals, en aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l’àmbit
d’actuació de l’ens, d’acord amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; o a través
d’altres ens locals que ostentin la condició de destinataris del Pla de concertació Xarxa
de Governs Locals 2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de
l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. Sense perjudici de la modalitat d’execució que s’esculli, la presentació de la justificació
de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
3. Les entitats locals receptores d’un import inferior o igual a 10.000 euros han de realitzar
accions corresponents, com a mínim, a dues de les quatre línies d’actuació establertes
en el present règim.
4. Les entitats locals receptores d’un import superior a 10.000 euros i inferior o igual a
20.000 euros han de realitzar accions corresponents, com a mínim, a tres de les quatre
línies d’actuació.
5. Les entitats locals receptores d’un import superior a 20.000 euros han de realitzar
obligatòriament accions corresponents a les quatre línies d’actuació.
Article 13. Resolució i acceptació
1. En la resolució s’atorga a tots els ajuntaments de la província de Barcelona destinataris
un ajut per l’import que resulti de l’aplicació dels criteris de distribució establerts.
2. A partir de l’endemà de la notificació d’aprovació del present programa i de concessió
dels ajuts i fins el 30 de gener de 2021 s’habilita un període per a presentar la següent
documentació:
- Acceptació expressa
- Pla d’acció
3. Les persones que ocupen el càrrec de secretari poden signar i realitzar el tràmit.
4. El centre gestor ha de revisar formalment les acceptacions.
5. Transcorregut el termini per a realitzar el tràmit, el centre gestor ha de requerir a aquells
ens que no l’hagin realitzat, o que l’hagin realitzat amb defectes, amb l’advertiment que,
de no fer-ho en el termini de deu dies hàbils, es considerarà que han renunciat
tàcitament als ajuts.
Article 14. Actuacions elegibles
1. Es consideren despeses elegibles les corresponents als capítols 1, 2 i 4 del pressupost
de depeses de l’ens i, en concret, les despeses:
- En què s’incorri per a la realització de les actuacions objecte dels ajuts.
- Que siguin adequades als objectius i prioritats previstos en aquesta programa.
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-

Per a les quals existeixi constància documental sobre la seva realització, de manera
que puguin ser verificables.
Que es realitzin i s’hagin reconegut durant el període d’execució establert.
Que siguin conformes a la normativa nacional, autonòmica i local aplicables.

2. Amb caràcter general es consideren despeses subvencionables les següents:
- Despeses directes: el personal tècnic, la contractació externa per la realització
d’activitats del programa, les despeses de gestió del programa, les indemnitzacions
per raó del servei, les assegurances de les persones participants, les beques, els
ajuts a la contractació de persones participants, el material didàctic, el lloguer d’espais
i de maquinària, les despeses de promoció i difusió del projecte i les despeses
derivades de l’acreditació de la formació.
- Despeses indirectes: el personal administratiu i/o de suport i el personal de direcció,
el material d’oficina i els subministraments continus. Les despeses indirectes en cap
cas podran superar el 5 per cent de l’import total de les despeses directes.
3. No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o
l'adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter
amortitzable.
4. L’entitat beneficiària pot subcontractar la realització parcial o total de les actuacions
desenvolupades en execució dels presents ajuts, respectant allò disposat a l’article 29 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 68.1 del seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Article 15. Compatibilitat dels ajuts i inexistència d’excés de finançament
1. Els ajuts concedits en el marc del present programa són compatibles amb altres
subvencions de la Diputació de Barcelona per a la mateixa finalitat.
2. Els ajuts concedits en el marc del present programa són compatibles amb altres
finançaments i ingressos provinents tant de l’ens destinatari com d’altres administracions
o ens privats per a la mateixa finalitat, sempre i quan s’especifiqui correctament l’import
total de cada aportació, la part de despesa que s’imputa a cadascun i que, en el seu
conjunt, no s’ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada.
Article 16. Obligacions dels ens destinataris
1. Els destinataris dels ajuts es comprometen, amb caràcter general, a observar les
determinacions del present règim, a executar les activitats de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, a presentar la
corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents
obligacions:
a) En el cas que durant l’execució del projecte es produeixin desviacions respecte les
actuacions indicades en el Pla, l’ens destinatari ha de motivar-les adequadament en
un informe que s’ha de presentar a través del Portal per a la validació del centre
gestor.
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b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del centre gestor de l’ajut, i
aportar tota la informació que els sigui requerida amb relació a l’ajut concedit.
c) Si es fa difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la Diputació de
Barcelona en un lloc preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació i el logotip del projecte TTT.
d) Lliurar un exemplar dels materials i productes derivats de l’execució del projecte
(metodologies, materials audiovisuals i didàctics, protocols, eines de difusió, etc.),
amb possibilitat de difondre a la resta d’entitats beneficiàries.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no
inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
f) Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat prèviament.
g) Aquells ens destinataris que incloguin en el seu pla d’acció l’ajut a la contractació de
persones han d’acordar i establir els criteris i requisits que exigiran per poder optar a
aquests ajuts així com el procediment i l’instrument jurídic a utilitzar per a la seva
concessió. Si bé, en qualsevol cas, han de respectar les condicions generals que es
detallen a continuació:
a. Els contractes de treball han ser de durada determinada, com a mínim de 3
mesos, o indefinida, i a temps parcial o complet. Cas de renovació o pròrroga del
contracte, aquest ha de tenir, com a mínim, les mateixes condicions laborals o
salarials que les previstes al contracte inicial.
b. Els ajuts a la contractació laboral de persones participants en el projecte són
compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions a les quotes de la
Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.
c. És l’entitat local la que ha d’establir el percentatge de finançament de la
contractació que bonificarà a les empreses, però aquest ajut no pot superar un
màxim del 50 per cent del cost. És subvencionable: el salari brut mensual, inclosa
la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes corresponents a la seguretat
social a càrrec de l’empresa
2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que corresponguin en
cada cas i pot suposar la revocació o la reducció de l’ajut concedit, amb, si escau, el
reintegrament.
Article 17. Termini d’execució
1. Les actuacions finançades en el marc del present programa s’han d’executar en el
període global comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022.
2. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la
documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió
del seu desenvolupament.
Article 18. Períodes i procediment de justificació
1. L’ens destinatari ha de justificar les despeses corresponents a les actuacions
desenvolupades, d'acord amb els següents períodes i condicions:
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-

Justificació voluntària entre el 2 de gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022.
Justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023.

2. La justificació s’ha de presentar a través del PMT. A aquest efecte, s’ha d’annexar al
tràmit el model normalitzat de justificació de despeses. Amb cada justificació que es
presenti, s’ha d’annexar també la memòria tècnica de les actuacions desenvolupades,
d’acord amb el model normalitzat.
3. Mitjançant el Portal de tràmits es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació de Barcelona:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no
de defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes
esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables.
4. Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
5. 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.
Article 19. Condicions de justificació
1. Les justificacions de despesa podran ser totals o parcials i es presentaran durant els
períodes establerts a l’efecte. En cas de presentar justificacions parcials, es poden
formalitzar fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat al destinatari.
2. Les despeses que es justifiquin s’han de correspondre amb obligacions reconegudes
pels òrgans competents.
3. 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.
4. Les factures relatives a les despeses han d'estar datades d'acord amb el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, el qual aprova el Reglament que regula les obligacions
de facturació, i s’han de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període
d'execució determinat.
5. Si es justifiquen despeses no elegibles que impliquin un pagament a l'ens destinatari
inferior a l'import justificat, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar a l'ens,
per tal que en prengui coneixement.
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6. L’import de l’ajut, juntament 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’actuació subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació de Barcelona
reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
Article 20. Pagament
1. A partir de la presentació del document d’acceptació i del pla d’acció, la Diputació de
Barcelona pagarà avançadament el 100 per cent de l’import periodificat l’any 2021,
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert.
2. La Diputació de Barcelona abonarà un segon pagament avançat corresponent al 100 per
cent de l’import periodificat l’any 2022 prèvia presentació i validació de la justificació de
les despeses corresponent al 100 per cent de l’import periodificat el 2021, i sempre que
el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert. En cas que l’ens
destinatari no justifiqui aquest import durant el període justificació voluntària, l’import
periodificat l’any 2022 es pagarà prèvia presentació de la justificació de les despeses
durant el període de justificació final, en els termes previstos en aquest règim.
Article 21. Revocació dels ajuts
És procedent la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si escau, el reintegrament de
les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, sense perjudici de
les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta, una vegada esgotat el
termini per a la justificació de despeses.
Article 22. Ampliació de terminis
1. Els terminis d’execució i de justificació poden ampliar-se prèvia sol·licitud degudament
motivada i calendaritzada de l’ens destinatari, sempre que les circumstàncies ho
aconsellin i no es perjudiquin drets de tercer.
2. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la sol·licitud d’ampliació dels terminis
d’execució i de justificació. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels
ajuntaments, de president, en el cas d’altres d’ens, i de secretari, així com els signadors
per delegació d’aquests, poden signar les sol·licituds.
3. Les sol·licituds d’ampliació dels terminis d’execució i justificació s’han de presentar com a
molt tard dos mesos abans de la finalització del termini que es vol prorrogar.
4. L’ens destinatari disposa de deu dies des de l’endemà de rebre la notificació electrònica
per a esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini sense
haver efectuat l’esmena, se’l tindrà per desistit.
5. La resolució s’ha de produir abans que transcorri el termini inicial. Transcorregut aquest
termini, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada per silenci administratiu. La
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desestimació per silenci administratiu no eximeix de l‘obligació de desestimar
expressament la sol·licitud.
6. La resolució d’ampliació de terminis és promoguda pel centre gestor.
7. L’ampliació del termini d’execució no pot excedir de la meitat del termini inicial previst.
L’ampliació del termini de justificació serà com a màxim de tres mesos des de la
finalització del nou termini d’execució.
Article 23. Tancament i liquidació
1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el centre gestor
ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze dies hàbils presentin les
justificacions pendents o esmenin les que contenen defectes, amb l'advertiment que, de
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut.
2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment referit en el punt
anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per tal que els afectats al·leguin el que estimin
pertinent.
3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, la Direcció de Serveis de
Cooperació Local ha de promoure la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no
justificats, previ informe del centre gestor.
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.
Article 24. Seguiment i avaluació de resultats
1. A l’efecte de retre comptes en relació amb la implementació i compliment dels objectius
del Programa, el centre gestor ha de redactar un informe de seguiment i avaluació de
resultats, en els tres mesos posteriors a la liquidació definitiva del Programa.
2. L’informe de seguiment i avaluació de resultats ha de contenir el següent:
a) Indicadors de context, que ajuden a contextualitzar el marc d’intervenció i que
permeten quantificar la problemàtica que es pretén contribuir a minimitzar. Algunes
dades rellevants poden ser la taxa d’atur o la distribució dels llocs de treball i nombre
d’empreses segons els diferents sectors productius, entre d’altres.
b) Indicadors directament vinculats al Programa:
a. Econòmics
• Distribució econòmica segons els objectius.
• Grau d’execució pressupostària.
• Grau de cobertura mig de l’ajut en relació amb el cost total de les actuacions.
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b. Activitat
• Distribució de les principals actuacions per a cada objectiu del Programa i línia
de desenvolupament territorial.
• Distribució de la forma d’execució del Programa (individual o conjunta).
• Grau de cobertura dels beneficiaris del Programa (persones i empreses).
c. Satisfacció
• Grau de satisfacció global amb el Programa.
• Grau de satisfacció en relació amb la tramitació.
• Grau de satisfacció en relació amb l’acompanyament i atenció rebuts per part
del personal de la Diputació de Barcelona.
• Grau d’idoneïtat del Programa per a respondre a les necessitats del municipi en
aquelles matèries a les quals el Programa dona resposta.
• Grau d’idoneïtat del Programa per a respondre a les principals problemàtiques
del municipi.
d. Valoració de l’assoliment dels objectius i conclusions de l’avaluació dels resultats,
fent especial èmfasi amb aquells aspectes vinculats amb la seva implementació.
3. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon al centre gestor.
4. L’informe de seguiment i avaluació de resultats s’ha de publicar al Portal de
Transparència de la Diputació de Barcelona.
5. A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció de Serveis de Cooperació Local es reserva
la potestat de seleccionar un o diversos ajuts per tal de fer un seguiment i avaluació
d’impacte específics.
Article 25. Protecció de dades personals
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb
la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la
concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de
caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de
forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de dades per al registre i
publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de
publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.
3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les dades
personals,
la
Diputació
de
Barcelona
posa
a
disposició
la
bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades
atendrà les persones que ho sol·licitin.
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4. Les persones que ho estimin oportú poden presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
5. Es poden exercir l’accés a la informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-dela-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general,
Rbla. Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del
document que l’identifiqui.
Article 26. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present
programa el Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
de la Diputació de Barcelona i les disposicions que el despleguen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del programa està constituït
per:

- L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular pel que fa al règim dels governs locals de Catalunya.

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

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- 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.

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

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
-

relatiu a la protecció de dades físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, en aquells preceptes que no hagin estat derogats.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
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.
La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu
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Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.
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ANNEX 2 al dictamen d’aprovació del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia,
en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim
regulador i la relació individualitzada dels ajuts a concedir
Formularis
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ANNEX 3 al dictamen d’aprovació del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia,
en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim
regulador i la relació individualitzada dels ajuts a concedir
Fitxes dels tràmits
Acceptació
Què permet?
Els ajuts s’atorguen pel procediment de concessió directa en el mateix acte en què s’aprova
el programa i el seu règim.
Els tràmit permet acreditar l’acceptació de l’ajut concedit.
Qui el pot realitzar?
Els ajuntaments destinataris d’ajuts.
Les persones que ocupen el càrrec de secretari, o les persones en qui aquests deleguin,
poden signar i realitzar el tràmit.
Quan es pot realitzar?
A partir de l’endemà de la notificació d’aprovació del programa i de concessió dels ajuts i
fins el 30 de gener de 2021.
Transcorregut el termini per a realitzar el tràmit, el centre gestor ha de requerir a aquells ens
que no l’hagin realitzat, o que l’hagin realitzat amb defectes, amb l’advertiment que, de no
fer-ho en el termini de deu dies hàbils, es considerarà que han renunciat tàcitament als
ajuts.
On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions (PMT).
Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d’acceptació,
annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.
Quina documentació cal aportar?
-

Acceptació expressa, d’acord amb el model normalitzat P3-003-20.
Pla d’Acció, d’acord amb el model normalitzat.

Quan es dona resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per
finalitzat el tràmit.
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Quin seguiment es pot efectuar?
Els centre gestor responsable és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
Quina és la normativa aplicable?
Règim regulador del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”.
Justificació
Què permet?
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats.
Qui el pot demanar?
Els ajuntaments que hagin acceptat els ajuts concedits.
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor o de secretari-interventor, o les persones
en qui aquests deleguin, poden signar i realitzar el tràmit.
Quan es pot realitzar?
-

Justificació voluntària entre el 2 de gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022.
Justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023.

Quina documentació cal aportar?
-

Justificació de despeses, d’acord amb el model normalitzat P4-008-20.
Justificació tècnica, d’acord amb el model normalitzat.

On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions (PMT).
Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació
de despeses, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.
Quan es dona resposta?
La Diputació de Barcelona efectua els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30
dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre, sempre i
quan es justifiqui un import superior al pagament avançat d’acord amb el règim del
programa.
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Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor responsable és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
Quina és la normativa aplicable?
Règim regulador del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
8.- Dictamen pel qual es proposa, ratificar íntegrament el Decret de la
Presidència núm. 9893/20, de 20 d’octubre de 2020, pel qual s'aprova, per raons
d’urgència, l'acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte del municipi
d'Argentona i de Sant Pere de Vilamajor, corresponent al lot 6, a l’empresa VISIÓ
SOLAR SL, del contracte per a l'execució de les obres i legalització de les
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per
a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el
marc del programa operatiu FEDER, (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
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 6 -municipis d’Argentona i Sant Pere de
Vilamajor- finalitzava el 19 d’octubre de 2020 i la següent convocatòria de la Junta de
Govern estava prevista pel 29 d’octubre de 2020, s’han dictat per part de la
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.9893/20, de 20
d’octubre de 2020, pel qual s’aprova l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte
del municipi d’Argentona i l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte del
municipi de Sant Pere de Vilamajor, corresponent al lot 6, del contracte per a
l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a

Àrea de Presidència
Secretaria General

diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la
reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat
amb l’empresa VISIÓ SOLAR SL. El text íntegre del decret es transcriu a continuació:
”DECRET
Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte del municipi d’Argentona i
l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte del municipi de Sant Pere de
Vilamajor, corresponent al lot 6, per a l’execució de les obres i legalització de les
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la
millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del
programa operatiu FEDER, formalitzat amb l’empresa VISIÓ SOLAR SL (Exp. Núm.
2018/0013057)
I

ANTECEDENTS

1. El dia 11d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar el
contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 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 VISIÓ SOLAR SL, amb el NIF B64431422, pel lot i import
següent, d’acord amb la seva oferta:
LOT 6 – Projecte Argentona i Sant Pere de Vilamajor
Municipi

Preu
310.000,00 €

Import IVA
(21%)
65.100,00 €

Total preu
(IVA inclòs)
375.100,00 €

Argentona
Sant Pere de
Vilamajor
TOTAL

134.000,00 €

28.140,00 €

162.140,00 €

444.000,00 €

93.240,00 €

537.240,00 €

2. L’empresa VISIÓ SOLAR SL, en data 11 de març de 2019, va constituir la garantia
definitiva per import de 22.200,00 €, equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs, mitjançant aval de l’entitat AVALIS CATALUNYA SGR, a la Tresoreria d’aquest
Diputació de Barcelona (assentament núm. 100004975A7).
3. El contracte corresponent al lot 6 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019.
4. 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 6 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.
5. En data 1 d’octubre de 2019 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig on es
va acordar, que atès que no havia estat aprovat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
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presentat per l’empresa adjudicatària, el termini d’execució de les l’obres del lot 6
s’iniciaria amb la signatura d’un acta d’inici.
6. En data 11 de desembre de 2019, per Decret del president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda, i Serveis Interns es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut
de les obres de referència, notificant la seva aprovació al contractista el 23 de desembre
de 2019.
7. En data 24 de desembre de 2019 es va formalitzar l’acta d’inici d’obres on es va acordar
que el termini d’execució de les obres del lot 6 començaria a comptar des del 24 de
desembre per la qual cosa el termini finalitzaria el 23 d’agost de 2020.
8. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3744 de la
Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 198, en sessió de 14 de
maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des de 14 de
març, davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus
COVID-19.
9. L’11 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 237, es va prendre raó de
l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les citades obres, amb efectes des
de l’11 de maig de 2020, establint-se el 19 d’octubre de 2020 com a nou termini de
finalització de les obres.
II

FETS PROJECTE MUNICIPI D’ARGENTONA

1. En data 28 de setembre de 2020, es va formalitzar una acta de preus contradictòries
núm. 1 per l’execució de les obres del projecte del municipi d’Argentona, entre la direcció
facultativa de l’obra i l’empresa contractista. Els preus fixats contradictòriament en
aquesta acta van ser el següents:
2. PREU CONTRADICTORI 01
ut Accessoris vis sens fi per repartir estella interior del silo
Vis sens fi horitzontal de sostre de diàmetre 300mm amb obertures, allargament per
arribar a la longitud prevista, suportació i anclatges per a tubs horitzontals al sostre
de l'interior de la sitja d'estella, motor elèctric amb reductor amb colze de 90º per
l'accionament del vis sens fi horitzontal de càrrega d'estella. Inclou l'increment de
proteccions elèctriques i accionament del motor addicional i el seu muntatge
4.798,00 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 02
ml Armadura de llinyola a mur de bloc
Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol
de l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3
2,41 EUROS / Ml
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PREU CONTRADICTORI 03
m2 Malla electrosoldada 20x20x5
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en
obra, en paviment de formigó. Inclòs filferro de lligar i separadors
3,13 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 04
m2 Làmina de plàstic sota paviment
Làmina de plàstic de polietilè, de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de massa superficial,
col·locada sobre el terreny o sobre un emmacat
1,56 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 05
m2 Paviment de formigó colorejat
Paviment continu exterior de formigó armat, amb junts, de 18 cm d'espessor, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa colorejat, fabricat en central, i abocament des de camió,
estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNEEN 10080, amb acabat remolinat mecànic
46,83 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 06
ut Bastiment finestra de 2,00x1,80 d'acer
Bastiment finestra format per platina de 250x6mm de gruix a tot el vol del buit d'obra,
element de subjecció del vidre amb tub d'acer, tractament antioxidant i pintura
d'acabat, sellat de tot el seu perímetre, entrega impermeabilitzant a la part superior
d'entrega amb la parat, inclou la col·locació deixat totalment acabat a punt per rebre
l'enlletat de fusta de la façana
596,00 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 07
m2 Pintura impermeable a façana
Membrana, aplicada de forma líquida, de barrera d'aire premesclada, flexible,
transpirable i a prova d'aigua, pel tractament superficial de les humitats de les aigües
superficials de pluja a la paret de bloc
19,10 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 08
ml Remat perímetre portes
Remat perímetre de les portes d'entrada a sala de caldera i sitja, format per platina
de 250x6mm d'acer a tot el vol del buit d'obra tractament antioxidant i pintura
d'acabat, sellat de tot el seu perímetre, entrega impermeabilitzant a la part superior
d'entrega amb la parat, inclou la col·locació deixat totalment acabat a punt per rebre
l'enlletat de fusta de la façana
28,25 EUROS / Ml
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PREU CONTRADICTORI 09
ml Remat muret de coberta alumini
Remat metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini lacat en color,
amb 60µm de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament
400 mm i 5 plecs, amb goteró; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred
sobre una capa de regularització de morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-5, de 4 cm d'espessor; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de
les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent
35,56 EUROS / Ml
PREU CONTRADICTORI 10
ml Remat inferior façana
Entrega inferior de la façana de bloc amb una impermeabilització fins a 50cm
d'alçada, i element de remat inferior d'alumini per a la protecció inferior de les lames
de fusta
24,35 EUROS / Ml
PREU CONTRADICTORI 11
M2 Rastellat vertical amb guies omega
Rastellat vertical cara adherida a la paret amb guies de perfils normalitzats tipus
omega galvanitzats fixades mecànicament.
7,48 EUROS / M2
2. En data 13 d’octubre de 2020, la direcció facultativa de l’obra i el responsable del
contracte van emetre un informe justificatiu de la inclusió d’aquest nous preus que no
comporten una modificació de projecte, la part del qual interessa es transcriu a
continuació:
“.../...
0. Antecedents del contracte.
Mitjançant decret de la presidència delegada de la Diputació de Barcelona, de data 11
d’abril de 2019, es va adjudicar el Lot 6: Execució de les obres i legalització de la
instal·lació de calderes de biomassa als municipis d’Argentona i Sant Pere de
Vilamajor a l’empresa VISIÓ SOLAR, SL, amb NIF B64431422, per un import de
444.000,00€ més IVA del 21 %, resultant un total de 537.240,00 € IVA inclòs.
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi d’ARGENTONA és de 310.000,00 € més
IVA del 21 %, resultant un total de 375.100,00 € iva inclòs.
El contracte estableix un termini d’execució de vuit (8) mesos a comptar des de la data de
formalització de l’acta d’inici d’execució de les obres, el passat 24 de desembre de 2019. El
contracte es va suspendre durant 57 dies degut a motius derivats de la COVID-19. La nova
data en que conclou el termini d’execució de les obres del Lot 6 és el dia 19 d’octubre de
2020.
Les obres objecte del present contracte consisteixen en la instal·lació d’una xarxa de calor
alimentada amb biomassa per a diversos equipaments municipals del municipi d’Argentona.
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1. Estat de l’execució del contracte en el projecte d’Argentona.
L’obra es troba executada al 81,72 % en data de 31 d’agost. Actualment s’ha executat
l’edifici de biomassa, s’ha instal·lat les calderes, acumuladors, elements hidràulics a l’interior
de la sala de calderes i totes les rases i connexions als edificis on s’aporta calor fins a les
sales de calderes ja existents.
Durant el desenvolupament d’aquestes feines, han aparegut una sèrie de circumstàncies
que han motivat que s’hagin de generar un seguit de noves partides d’obra, i per tant de
preus contradictoris.
.../...
3. Proposta d’aprovació de nous preus.
Es proposa l’aprovació de nous preus motivats per poder afrontar aquestes circumstàncies
imprevisibles aparegudes durant el transcurs de l’obra. Els nous preus no suposen una
alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original i són els següents:
Preus derivats de modificacions no substancials. Que no tenen com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a l’inicial. Que no introdueixen condicions que,
d’haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de
candidats diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’oferta
acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació.
Que no haguessin requerit d’una classificació del contractista diferent a la que es va exigir
en el procediment de licitació original. Que no alteren l’equilibri econòmic del contracte en
benefici del contractista de manera no prevista en el contracte inicial. Que no amplien de
forma important l’àmbit del contracte ni suposen una alteració en la quantia del contracte
superior al 15 per cent del preu inicial del mateix.
PC01

ut Accessoris vis sens fi per repartir estella interior del silo
Vis sens fi horitzontal de sostre de diàmetre 300mm amb obertures, allargament per
arribar a la longitud prevista, suportació i anclatges per a tubs horitzontals al sostre
de l'interior de la sitja d'estella, motor elèctric amb reductor amb colze de 90º per
l'accionament del vis sens fi horitzontal de càrrega d'estella. Inclou l'increment de
proteccions elèctriques i accionament del motor addicional i el seu muntatge.
4.798,00€/ut

S’ha vist la necessitat d’incorporar un element per repartir l’estella uniformement a l’interior
de la sitja. En cas de no fer-se, gran part de la sitja quedaria buida d’estella i la segona
caldera no funcionaria de forma correcte.
PC02

ml Armadura de llinyola a mur de bloc
Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema
d'autocontrol de l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3.
2,41€/ml
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Amb el canvi de les parets de formigó in situ a blocs de formigó, s’ha vist la necessitat de
col·locar una armadura de llinyola per afrontar les possibles forces a flexió que puguin
existir.
PC03

m2 Malla electrosoldada 20x20x5
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en
obra, en paviment de formigó. Inclòs filferro de lligar i separadors.
3,13€/m2

PC04

m2 Làmina de plàstic sota paviment
Làmina de plàstic de polietilè, de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de massa
superficial, col·locada sobre el terreny o sobre un emmacat.
1,56€/m2

El projecte no preveia l’armat del paviment de formigó de l’edifici així com tampoc un
element de protecció envers les humitats del terreny. Per tal de garantir que no hi pugui
haver petits assentaments del terreny i provocar fissures en el paviment, s’ha vist la
necessitat de col·locar aquests dos elements.
PC05

m2 Paviment de formigó colorejat
Paviment continu exterior de formigó armat, amb junts, de 18 cm d'espessor,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa colorejat, fabricat en central, i abocament des
de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, amb acabat remolinat mecànic.
46,83€/m2

El projecte preveia un paviment exterior de llambordes sobre una base de formigó, però
analitzant la solució s’ha vist que aquest paviment pot comportar problemes posteriors,
durant l’explotació de la instal·lació, degut a les maniobres del camió d’estella, la frenada i
arrencada, el gir de les rodes sobre el paviment, que podrien moure i acabar arrencant
aquestes peces. La nova solució garanteix l’estabilitat estructural envers a aquestes
maniobres, donant també un acabat singular en la línia del que pretenia el previst en
projecte.
PC06

ut Bastiment finestra de 2,00x1,80 d'acer
Bastiment finestra format per platina de 250x6mm de gruix a tot el vol del buit
d'obra, element de subjecció del vidre amb tub d'acer, tractament antioxidant i
pintura d'acabat, sellat de tot el seu perímetre, entrega impermeabilitzant a la part
superior d'entrega amb la parat, inclou la col·locació deixat totalment acabat a punt
per rebre l'enlletat de fusta de la façana.
596,00€/ut

El projecte preveia una obertura de finestra de dimensions de 2x1,8m en plànols, però la
partida de pressupost no s’avenia amb aquestes dimensions. Tampoc preveia com fer tot el
contorn de la finestra, brancals i ampit.
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PC07

m2 Pintura impermeable a façana
Membrana, aplicada de forma líquida, de barrera d'aire premesclada, flexible,
transpirable i a prova d'aigua, pel tractament superficial de les humitats de les
aigües superficials de pluja a la paret de bloc.
19,10€/m2

El projecte no preveia cap protecció envers la humitat de la façana. Durant el transcurs de
les obres s’ha vist la necessitat de fer un tractament degut a que aquesta estarà exposada a
l’aigua de pluja degut a que l’acabat previst de fusta permet l’entrada d’aigua directe.
PC08

ml Remat perímetre portes
Remat perímetre de les portes d'entrada a sala de caldera i sitja, format per platina
de 250x6mm d'acer a tot el vol del buit d'obra tractament antioxidant i pintura
d'acabat, sellat de tot el seu perímetre, entrega impermeabilitzant a la part superior
d'entrega amb la parat, inclou la col·locació deixat totalment acabat a punt per rebre
l'enlletat de fusta de la façana..
28,25€/ml

PC09

ml Remat muret de coberta alumini
Remat metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini lacat en color,
amb 60µm de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament
400 mm i 5 plecs, amb goteró; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred
sobre una capa de regularització de morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-5, de 4 cm d'espessor; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de
les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
35,56€/ml
ml Remat inferior façana
Entrega inferior de la façana de bloc amb una impermeabilització fins a 50cm
d'alçada, i element de remat inferior d'alumini per a la protecció inferior de les lames
de fusta.
24,35€/ml

PC10

El projecte no preveia les entregues dels diferents elements de façana, coberta i solera.
Durant el transcurs de les obres s’ha vist necessari analitzar-los i donar solucions per evitar
l’entrada d’aigua, humitats per filtracions, i tenir els acabats superficials necessaris per una
correcta execució. Els remats perimetrals a les portes donen l’acabat als brancals, ampit i
dintell alhora que garanteixen l’estanquitat de les entregues de la façana amb les portes. El
remat del muret de coberta garanteix la protecció superior de la façana davant de la pluja
així com soluciona l’entrega amb la impermeabilització de coberta i protegeix el cantell de
l’entramat de fusta. El remat inferior soluciona les possibles humitats pels esquitxos de la
pluja així com protegeix la part inferior de la fusta assegurant que no tingui contacte amb les
humitats que puguin venir del terra.
PC11

M2 Rastellat vertical amb guies omega
Rastellat vertical cara adherida a la paret amb guies de perfils normalitzats tipus
omega galvanitzats fixades mecànicament.
7,48€/m2
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El projecte preveia un sol rastrellat de fusta, col·locat horitzontalment, previ a la col·locació
de l’acabat de lamel·les de fusta verticals. Analitzant la solució s’ha vist que els rastrells de
fusta col·locats de forma horitzontal poden provocar que l’aigua s’acumuli a la part superior,
ocasionant problemes d’humitats a la façana i podriment de la fusta. Per aquest motiu, s’ha
optat per executar un rastrellat previ, amb perfils omega col·locats verticalment, de manera
que el rastrellat de fusta no toqui a la paret, assegurant una bona ventilació d’aquest.
Els preus aplicables a les noves unitats d’obra són d’execució material i, per tant, no
inclouen el benefici industrial, despeses generals d’empresa ni IVA vigent, i tampoc tenen
aplicada la baixa d’adjudicació del contracte, de forma que, igual que la resta de preus
unitaris del contracte, s’afectaran per aquests coeficients.
Els preus contradictoris del PC01 al PC11 estan motivats per modificacions no substancials.
Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments corresponents suposen un import en
PEM de 17.379,97 €. Aquest import representa un increment respecte del preu inicial de
l’obra d’Argentona del 5,1707 %.
4. Imports que no s’executaran.
En motiu del canvi de les parets de formigó prefabricades a parets de bloc de formigó que
origina el PC-02, no serà necessari executar les partides d’obra E32525H4, E32B300Q i
E32D1A06, consistents en formigó, acer per armadura i encofrat per a murs,
respectivament. Així mateix, es compensa la partida E618566K de paret de bloc de formigó.
L’import resultant d’aquesta compensació de partides previstes en projecte en PEM és de
12.283,62 €.
En motiu del canvi de paviment exterior que ha originat el PC-05, no serà necessari
executar les partides d’obra F9F15221 i F9265H11, consistents en paviment de llambordí i
subbase de formigó, respectivament. L’import resultant d’aquestes partides que deixen
d’executar-se en PEM és de 1.602,43 €.
Per altra banda, també es preveu no realitzar la connexió de elèctrica tal i com preveia el
projecte. Inicialment, el projecte preveia realitzar una nova escomesa elèctrica, és a dir, una
nova connexió a la xarxa de Endesa amb un comptador nou. Degut als grans inconvenients
que hi ha actualment a l’hora de sol·licitar nous subministraments a les companyies
distribuïdores, i tenint en compte que l’edifici del poliesportiu té suficient potència com per
subministrar l’edifici de biomassa, l’Ajuntament ha preferit connectar l’electricitat d’aquesta
manera i demanar un nou contracte a Endesa. Aquesta partida que deixa d’executar-se és
la EG11UR01 i l’import en PEM és de 3.500,00 €.
L’import final en PEM resultant de totes aquestes diferències en les partides previstes en
projecte és de 17.386,05 €. Aquest import representa un increment respecte del preu inicial
de l’obra d’Argentona del 5,1727 %.
5. Estimació de la variació del pressupost de projecte d’Argentona.
D’acord amb allò exposat l’execució dels nous preus proposats suposarà:

Àrea de Presidència
Secretaria General

PEM del projecte inicial

336.125,42 €

Acta de preus contradictoris núm. 1
Increment PEM APC modificacions no substancials
PEM Import que no s'exectua per APC1 modificacions no substancials
Total increment PEM APC1
PEM modificat per APC1

17.379,97 €
-17.386,05 €
-6,08 €
336.119,34 €

5,1707%
-5,1725%
-0,0018%

6% Benefici industrial
20.167,16 €
13% Despeses generals d'empresa 43.695,51 €
Pressupost projecte modificat per APC1 abans IVA
399.982,01 €
Baixa d'adjudicació (22,497917%) -89.987,62 €
Import adjudicació modificat amb APC1 abans IVA
309.994,39 €
Increment APC1 abans IVA
Increment APC1 modificacions no substancials abans IVA

-5,61 €

Import adjudicació inicial abans IVA
Diferència (Increment APC1 abans IVA)
21% IVA
Increment APC1 IVA inclòs

-5,61 €

-0,0018%

310.000,00 €
-5,61 €

-0,0018%

-1,18 €
-6,79 €

-0,0018%

-0,0018%

Aquests preus contradictoris subjectes a aprovació, suposaran un decrement del preu de
contracte de 5,61 € més IVA del 21 % per import de 1,18 €, resultant un total amb IVA de
6,79 € que representa un decrement total del 0,0018 % sobre l’import d’adjudicació del
projecte primitiu.
El nou preu de contracte s’estableix en 309.994,39 € més IVA del 21 % per import de
65.098,82 €, resultant un total amb IVA de 375.093,21 €.
L’execució d’aquests nous preus no altera les condicions essencials de la licitació i
adjudicació i es consideren estrictament indispensables per donar resposta a les causes
objectives descrites en cada cas.
.../...
7. Modificació del pla de seguretat i salut de l’obra.
Segons informe elaborat per el Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució de
l’Obra, no és necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat de l’obra.
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8. Termini d’execució.
Aquests preus contradictoris suposen la necessitat d’ampliar el termini màxim d’execució del
Lot 6 en 2 mesos, és a dir, fins el 19 de desembre de 2020.
“
3. La modificació proposada per la direcció de l’obra respon a raons d’interès públic
consistents en assegurar-se la correcta execució de les obres projectades, mitjançant la
inclusió de nous preus contradictoris.
4. En l’informe transcrit es proposa l’aprovació de nous preus motivats per modificacions no
substancials que suposen un decrement del 0,0018 % del preu inicial del contracte, IVA
exclòs, i no comporta l’alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte ni
de les condicions essencial de la seva licitació i adjudicació.
5. S’ha donat audiència al redactor del projecte, per tal que formulés les al·legacions que
considerés oportunes en relació amb la modificació proposada i havent finalitzat el
termini concedit, no n’ha formulat cap.
6. D’acord amb l’informe transcrit anteriorment, el coordinador de Seguretat Salut considera
que no es necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
7. La modificació contractual proposada suposa un decrement del preu del contracte de
5,61 €, més 1,18 € en concepte de 21 % d’IVA.
8. La disminució de la despesa deriva de la modificació del contracte per import de 6,79 €,
IVA inclòs, anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària G/90100/1721B/65000 del
pressupost corporatiu del 2020.
III

FETS PROJECTE MUNICIPI DE SANT PERE DE VILAMAJOR

1. En data 2 d’octubre de 2020, es va formalitzar una acta de preus contradictòries núm. 1
per l’execució de les obres del projecte del municipi de Sant Pere de Vilamajor, entre la
direcció facultativa de l’obra i l’empresa contractista. Els preus fixats contradictòriament
en aquesta acta van ser el següents:
PREU CONTRADICTORI 01
M2 Substitució de prefabricat metàl·lic a prefabricat de formigó
Substitució d’element prefabricat metàl·lic, tipus contenidor marítim a sala de
calderes i estructura metàl·lica a sitja, per a element prefabricat de formigó de 13cm
de gruix a parets i 16cm a sostres i soleres, acabat exterior blanc granulat, paviment
interior acabat amb pintura de resina epoxi, i coberta no transitable amb làmina
impermeabilitzant autoprotegida amb els corresponents desaigües. Inclòs part
proporcional de transport especial i grua autopropulsada.
59,66 EUROS / M2
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PREU CONTRADICTORI 02
Ut Substitució d'un acumulador de 2000l per dos acumuladors de 1500l
Substitució d'un acumulador de 2000l incorporat a la partida 2.1 mòdul energètic per
dos acumuladors de 1500l de les mateixes característiques tècniques.
1.147,68 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 03
Ut Mòdul de comprovació de fums de xemeneia
Subministrament i col·locació de mòdul de comprovació de fums de xemeneia, colze
45º, talla tir i remat en tipus con deflector.
758,00 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 04
Ut Intercanviador de 29 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 40kW (primari 70ºC/60ºC) de 29
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
813,76 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 05
Ut Intercanviador de 36 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 50kW (primari 70ºC/60ºC) de 36
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
918,52 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 06
Ut Intercanviador de 47 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 80kW (primari 70ºC/60ºC) de 47
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
1.083,52 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 07
Ut Intercanviador de 16 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 30kW (primari 70ºC/60ºC) de 16
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
619,24 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 08
Ut Connexió de backup als diferents edificis que dóna servei el district heating
By-pas per a la connexió de backup a cadascun dels edificis consistent en la
instal·lació de tots els elements hidràulics, electrònics i elèctrics per tal de poder
connectar la caldera actual en cas d'una parada de la instal·lació de biomassa.
450,00 EUROS / Ut
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PREU CONTRADICTORI 09
Ut Embornal de recollida d'aigües pluvials
Execució d'embornal de recollida d'aigües pluvials amb reixa de fundació.
150,00 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 10
Ml Clavegueró de recollida d'aigües pluvials i connexió a la xarxa
Execució de clavegueró amb conducte de PVC-200 formigonat des de l'embornal de
recollida d'aigües pluvials fins la connexió a la xarxa de clavegueram municipal,
inclòs la rasa i la connexió.
25,00 EUROS / Ml
PREU CONTRADICTORI 11
M2 Demolició de paviment exterior de formigó amb mitjans mecànics
Demolició de paviment exterior de formigó de fins a 20cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
16,18 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 12
M2 Demolició de paviments amb mitjans manuals
Demolició de paviment, de formigó en massa, panot o asfàltic, de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
8,80 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 13
M2 Demolició de paviment exterior d'aglomerat asfàltic amb mitjans manuals
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada de fins a 20 cm, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
3,77 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 14
Ml Tall en disc
Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment.
4,56 EUROS / Ml
PREU CONTRADICTORI 15
Ml Demolició de vorada i rigola
Demolició de vorada i rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
8,80 EUROS / Ml
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PREU CONTRADICTORI 16
M2 Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
4,24 EUROS / M2
PREU CONTRADICTORI 17
Ut Desmuntatge i reposició de fita o bol·lard
Desmuntatge de fita o bol·lard d'acer, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i
muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.
11,84 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 18
Ut Desmuntatge i reposició de senyal vertical
Desmuntatge de senyal vertical rectangular, amb mitjans manuals, i recuperació,
aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de
suport i el desmuntatge dels elements de subjecció.
12,50 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 19
Ut Transport de residus inertes amb contenidor de 5m3 i cànon
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor. El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
242,10 EUROS / Ut
PREU CONTRADICTORI 20
M3 Transport de terres amb camió
Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
4,48 EUROS / M3
PREU CONTRADICTORI 21
M3 Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
2,04 EUROS / M3
2. En data 13 d’octubre de 2020, la direcció facultativa de l’obra i el responsable del
contracte van emetre un informe justificatiu de la inclusió d’aquest nous preus que no
comporten una modificació de projecte, la part del qual interessa es transcriu a
continuació:
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“.../...
0. Antecedents del contracte.
Mitjançant decret de la presidència delegada de la Diputació de Barcelona, de data 11
d’abril de 2019, es va adjudicar el Lot 6: Execució de les obres i legalització de la
instal·lació de calderes de biomassa als municipis d’Argentona i Sant Pere de
Vilamajor a l’empresa VISIÓ SOLAR, SL, amb NIF B64431422, per un import de
444.000,00 € més IVA del 21 %, resultant un total de 537.240,00 € IVA inclòs.
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi de SANT PERE DE VILAMAJOR és de
134.000,00 € més IVA del 21 %, resultant un total de 162.140,00 € IVA inclòs.
El contracte estableix un termini d’execució de vuit (8) mesos a comptar des de la data de
formalització de l’acta d’inici d’execució de les obres, el passat 24 de desembre de 2019. El
contracte es va suspendre durant 57 dies degut a motius derivats de la COVID-19. La nova
data en que conclou el termini d’execució de les obres del Lot 6 és el dia 19 d’octubre de
2020.
Les obres objecte del present contracte consisteixen en la instal·lació d’una caldera de
biomassa forestal i una xarxa de calor per a diversos equipaments municipals del municipi
de Sant Pere de Vilamajor.
1. Estat de l’execució del contracte en el projecte de Sant Pere de Vilamajor.
L’obra es troba executada al 20,25 % en data de 31 d’agost. Actualment s’ha executat una
part de les rases de la xarxa de calor.
Així mateix, fins a dia d’avui, s’ha estat revisant a fons el projecte i analitzant les necessitats
reals de l’Ajuntament, i s’ha posat de manifest una sèrie d’aspectes que s’han anat
estudiant, valorant i consensuant entre totes les parts implicades, i que han motivat que
s’hagin de generar un seguit de noves partides d’obra, i per tant de preus contradictoris.
.../...
3. Proposta d’aprovació de nous preus.
Es proposa l’aprovació de nous preus motivats per poder afrontar aquestes circumstàncies
aparegudes durant el transcurs de l’obra. Els nous preus no suposen una alteració
substancial de l’objecte i característiques del projecte original i són els següents:
Preus derivats de modificacions no substancials. Que no tenen com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a l’inicial. Que no introdueixen condicions que,
d’haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de
candidats diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’oferta
acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació.
Que no haguessin requerit d’una classificació del contractista diferent a la que es va exigir
en el procediment de licitació original. Que no alteren l’equilibri econòmic del contracte en
benefici del contractista de manera no prevista en el contracte inicial. Que no amplien de
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forma important l’àmbit del contracte ni suposen una alteració en la quantia del contracte
superior al 15 per cent del preu inicial del mateix.
PC01

M2 Substitució de prefabricat metàl·lic a prefabricat de formigó
Substitució d’element prefabricat metàl·lic, tipus contenidor marítim a sala de
calderes i estructura metàl·lica a sitja, per a element prefabricat de formigó de 13cm
de gruix a parets i 16cm a sostres i soleres, acabat exterior blanc granulat, paviment
interior acabat amb pintura de resina epoxi, i coberta no transitable amb làmina
impermeabilitzant autoprotegida amb els corresponents desaigües. Inclòs part
proporcional de transport especial i grua autopropulsada.
59,66€/m2

S’ha vist que el tipus de contenidor d’acer, per a la sala de calderes i sitja d’estella, previst
en projecte, no compleix amb tots els requeriments de protecció passiva contra el foc. Per
aquest motiu s’ha hagut de buscar una solució que encaixi amb l’escènica del projecte, és a
dir, que sigui també un contenidor prefabricat, i s’ha hagut de consensuar tècnicament i
formal amb l’Ajuntament ja que serà el que, a última instancia, rebrà aquest element. Però
també ha estat necessari buscar la solució adient dins les que ofereix el mercat. Finalment,
la solució acordada ha estat el canvi del contenidor metàl·lic a un contenidor de formigó
prefabricat, que a més, compta amb l’acreditació del mateix fabricant de la caldera.
PC02

Ut Substitució d'un acumulador de 2000l per dos acumuladors de 1500l
Substitució d'un acumulador de 2000l incorporat a la partida 2.1 mòdul energètic per
dos acumuladors de 1500l de les mateixes característiques tècniques.
1.147,68€/ut

Els requeriments tècnics dels fabricants de les calderes de biomassa per una caldera de la
potència instal·lada en aquesta projecte, demanen que l’acumulació mínima sigui de 3000l.
El projecte preveia un sol acumulador de 2000l, però la nova solució no pot ésser d’un sol
acumulador de 3000l perquè no cap dins d’un contenidor prefabricat, per aquest motiu la
solució adoptada ha estat dos acumuladors de 1500l.
PC03

Ut Mòdul de comprovació de fums de xemeneia
Subministrament i col·locació de mòdul de comprovació de fums de xemeneia, colze
45º, talla tir i remat en tipus con deflector.
758,00€/ut

El projecte no preveia una partida pel mòdul de comprovació de fums de la xemeneia.
Aquest element cal instal·lar-lo per tal de poder prendre mostres a l’hora de fer les
comprovacions periòdiques futures i complir així amb els requeriments de la legalització de
la instal·lació.
PC04

Ut Intercanviador de 29 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 40kW (primari 70ºC/60ºC) de 29
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
813,76€/ut
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PC05

Ut Intercanviador de 36 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 50kW (primari 70ºC/60ºC) de 36
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
918,52€/ut

PC06

Ut Intercanviador de 47 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 80kW (primari 70ºC/60ºC) de 47
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
1.083,52€/ut

PC07

Ut Intercanviador de 16 plaques
Intercanviador de plaques desmuntable IP2600 de 30kW (primari 70ºC/60ºC) de 16
plaques. Unitat d'amidament inclou muntatge amb 4 termòmetres segons RITE i
manòmetre glicerina en primari i secundari.
619,24€/ut

S’ha fet un recàlcul generalitzat dels intercanviadors de plaques i s’ha vist que les unitats de
plaques previstes en pressupost no són suficients per a la potència necessària. Cal que els
intercanviadors s’ajustin els càlculs reals.
PC08

Ut Connexió de backup als diferents edificis que dóna servei el district heating
By-pas per a la connexió de backup a cadascun dels edificis consistent en la
instal·lació de tots els elements hidràulics, electrònics i elèctrics per tal de poder
connectar la caldera actual en cas d'una parada de la instal·lació de biomassa.
450,00€/ut

El backup proposat en projecte no garanteix el subministrament de calor a tots els edificis en
cas d’una parada de la caldera de biomassa. Per aquest motiu s’ha reestudiat la forma de
fer-ho, donant prioritat a l’escola bressol, l’edifici més rellevant en aquest aspecte, i aquest
fet comporta no traslladar la caldera existent en aquest edifici, i fer una connexió de backup
en cadascun dels edificis de la xarxa de calor. A no ser així, en cas de parada de la
instal·lació de biomassa, els edificis es quedarien sense calefacció i aigua calenta sanitària.
PC09

Ut Embornal de recollida d'aigües pluvials
Execució d'embornal de recollida d'aigües pluvials amb reixa de fundació.
150,00€/ut

PC10

Ml Clavegueró de recollida d'aigües pluvials i connexió a la xarxa
Execució de clavegueró amb conducte de PVC-200 formigonat des de l'embornal de
recollida d'aigües pluvials fins la connexió a la xarxa de clavegueram municipal,
inclòs la rasa i la connexió.
25,00€/ml

Per tal de reconduir les aigües de pluja que puguin venir fins a la zona, es realitzarà un
embornal de recollida i un clavegueró per connectar-lo a la xarxa de clavegueram municipal.

Àrea de Presidència
Secretaria General

PC11

M2 Demolició de paviment exterior de formigó amb mitjans mecànics
Demolició de paviment exterior de formigó de fins a 20cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
16,18€/m2

PC12

M2 Demolició de paviments amb mitjans manuals
Demolició de paviment, de formigó en massa, panot o asfàltic, de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
8,80€/m2

PC13

M2 Demolició de paviment exterior d'aglomerat asfàltic amb mitjans manuals
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada de fins a 20cm, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
3,77€/m2

PC14

Ml Tall en disc
Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment.
4,56€/ml

PC15

Ml Demolició de vorada i rigola
Demolició de vorada i rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
8,80€/ml

PC16

M2 Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
4,24€/m2

PC17

Ut Desmuntatge i reposició de fita o bol·lard
Desmuntatge de fita o bol·lard d'acer, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i
muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.
11,84€/ut

PC18

Ut Desmuntatge i reposició de senyal vertical
Desmuntatge de senyal vertical rectangular, amb mitjans manuals, i recuperació,
aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de
suport i el desmuntatge dels elements de subjecció.
12,50€/ut

PC19

Ut Transport de residus inertes amb contenidor de 5m3 i cànon
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
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valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor. El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
242,10€/ut
PC20

M3 Transport de terres amb camió
Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
4,48€/m3

PC21

M3 Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
2,04€/m3

El projecte no contemplava les partides de demolicions de paviments i altres desmuntatges,
així com el transport de residus i el pagament del cànon. Aquestes partides existiran ja que
cal realitzar rases per la zona de vorera, zona d’aglomerat, cal entrar als edificis, hi ha
senyals de transit i pilons al traçat de les rases.
Els preus aplicables a les noves unitats d’obra són d’execució material i, per tant, no
inclouen el benefici industrial, despeses generals d’empresa ni IVA vigent, i tampoc tenen
aplicada la baixa d’adjudicació del contracte, de forma que, igual que la resta de preus
unitaris del contracte, s’afectaran per aquests coeficients.
Els preus contradictoris del PC01 al PC21 estan motivats per modificacions no substancials.
Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments corresponents suposen un import en
PEM de 20.762,31 €. Aquest import representa un increment respecte del preu inicial de
l’obra de Sant Pere de Vilamajor del 14,4145 %.
4. Imports que no s’executaran.
En motiu del recàlcul dels intercanviadors de calor que han motivat els PC04, PC05, PC06 I
PC07, deixaran d’executar-se les partides d’obra CAP03-03 P7, CAP03-04 P5, CAP03-05
P5 i CAP03-06 P7, consistents en els intercanviadors de plaques de 17 plaques, 19, 27 i 13
plaques respectivament. L’import resultant d’aquesta variació d’amidament previstos en
projecte en PEM és de 3.318,56€.
L’import final en PEM que deixa d’executar-se en les partides previstes en projecte és de
3.318,56 €. Aquest import representa un decrement respecte del preu inicial del contracte de
l’obra de Sant Pere de Vilamajor del 2,304 %.
5. Estimació de la variació del pressupost de projecte.
D’acord amb allò exposat l’execució dels nous preus proposats suposarà:
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PEM del projecte inicial

144.037,45 €

Acta de preus contradictoris núm. 1
Increment PEM APC modificacions no substancials
PEM Import que no s'exectua per APC1 modificacions no substancials
Total increment PEM APC1
PEM modificat per APC1

20.762,31 €
-3.318,56 €
17.443,75 €
161.481,20 €

14,4145%
-2,3040%
12,1106%

6% Benefici industrial
9.688,87 €
13% Despeses generals d'empresa 20.992,56 €
Pressupost projecte modificat per APC1 abans IVA
192.162,63 €
Baixa d'adjudicació (21,822388%)
Import adjudicació modificat amb APC1 abans IVA
Increment APC1 abans IVA
Increment APC1 modificacions no substancials abans IVA

-41.934,47 €
150.228,16 €
16.228,16 €

12,1106%

134.000,00 €
16.228,16 €

12,1106%

3.407,91 €
19.636,07 €

12,1106%

16.228,16 € 12,1106%

Import adjudicació inicial abans IVA
Diferència (Increment APC1 abans IVA)
21% IVA
Increment APC1 IVA inclòs

Aquests preus contradictoris subjectes a aprovació, suposaran un increment del preu de
contracte de 16.228,16 € més IVA del 21 % per import de 3.407,91 €, resultant un total amb
IVA de 19.636,07 € que representa un increment total del 12,1106 % sobre l’import
d’adjudicació del projecte primitiu.
El nou preu de contracte s’estableix en 150.228,16 € més IVA del 21 % per import de
31.547,91 €, resultant un total amb IVA de 181.776,07 €.
L’execució d’aquests nous preus no altera les condicions essencials de la licitació i
adjudicació i es consideren estrictament indispensables per donar resposta a les causes
objectives descrites en cada cas.
.../...
7. Modificació del pla de seguretat i salut de l’obra.
Segons informe elaborat per el Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució de
l’Obra, no és necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat de l’obra.
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8. Termini d’execució.
Aquests preus contradictoris suposen la necessitat d’ampliar el termini màxim d’execució del
Lot 6 en 2 mesos, és a dir, fins el 19 de desembre de 2020.
“
3. La modificació proposada per la direcció de l’obra respon a raons d’interès públic
consistents en assegurar-se la correcta execució de les obres projectades, mitjançant la
inclusió de nous preus contradictoris.
4. En l’informe transcrit es proposa l’aprovació de nous preus motivats per modificacions no
substancials que suposen un increment del 12,1106 % del preu del inicial del contracte,
IVA exclòs, i no comporta l’alteració substancial de l’objecte i característiques del
projecte ni de les condicions essencial de la seva licitació i adjudicació.
5. S’ha donat audiència al redactor del projecte, per tal que formulés les al·legacions que
considerés oportunes en relació amb la modificació proposada i havent finalitzat el
termini concedit, no n’ha formulat cap.
6. D’acord amb l’informe transcrit anteriorment, el coordinador de Seguretat Salut considera
que no es necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
7. La modificació contractual proposada suposa un increment del preu del contracte de
16.228,16 €, més 3.407,91 € en concepte de 21 % d’IVA.
8. L’increment de la despesa deriva de la modificació del contracte per import de
19.636,07 €, IVA inclòs, i anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària
G/90100/1721B/65000 del pressupost corporatiu del 2020.
IV

AFECTACIÓ DE LES DUES MODIFICACIONS AL CONTRACTE DEL LOT 6
(Projecte municipi d’Argentona I Sant Pere de Vilamajor)

1. D’acord amb l’informe del director facultatiu de l’obra i del responsable del contracte per
part de l’Administració, i que consta a l’expedient, per a executar el projecte del municipi
d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor, a conseqüència de l’aprovació de l’acta de preus
contradictoris i de la modificació del contracte de referència en el termes abans exposat,
serà necessari ampliar en dos mesos el termini d’execució del lot 6 de les obres
esmentades, fixant com a termini màxim per a la seva finalització el 19 de desembre de
2020.
2. Aquestes modificacions imprevistes en els projectes d’Argentona i Sant Pere de
Vilamajor suposen un increment del preu del contracte del LOT 6 i no comporten
alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte, ni de les condicions
essencials de la seva licitació i adjudicació, d’acord amb el detall següent:
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Projecte municipi d’Argentona
Projecte municipi de Sant Pere de
Vilamajor

Causa

Modificació

Modificació no substancial

-0,0018 %

Modificació no substancial

12,1106 %

TOTAL MODIFICACIÓ LOT 6

12,1088 €

3. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el sentit
d’augmentar-la en 811,13 € (IVA exclòs), import equivalent al 5 % de la diferencia entre
l’increment del preu del contracte del projecte de Sant Pere de Vilamajor (16.228,16 €, IVA
exclòs) i el decrement del preu del contracte del projecte d’Argentona (5,61 €, IVA exclòs).
4. Cal ajustar comptablement l’import de la despesa aprovada i disposada inicialment en
aquesta contractació generada per l’aprovació de l’acta de preus contradictoris núm. dels
projectes d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor i de la modificació del contracte de
referència, de conformitat amb el detall següent:
Exercici
1r.
2n.
V

Núm. operació
comptable

2020
2020

-

Import

Aplicació
pressupostària

19.629,28 €/A G/90100/1721B/65000
19.629,28 €/D G/90100/1721B/65000

FONAMENTS DE DRET

1. A aquest contracte li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP).
2. L’article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
disposa que l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que plantegi el seu compliment, modificar-los per
raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
3. L’article 203.1 de la LCSP disposa que els contractes administratius només podran ser
modificats per raons d’interès públic.
4. L’article 205.1 c) de la LCSP defineix les causes no previstes aplicables a la present
modificació contractual.
5. L’article 207.2 de la LCSP disposa que s’haurà de donar audiència al redactor del
projecte perquè formuli les al·legacions que consideri oportunes.
6. L’article 191 de la LCSP prescriu que s’ha de donar audiència al contractista en el
procediment que s’instrueix per adoptar acords relatius a la interpretació, modificació i
resolució d’un contracte. Es dona per realitzat aquest tràmit en haver donat el
contractista la seva conformitat amb l’acta dels preus contradictoris.
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7. L'article 206.1 de la LCSP prescriu que en els supòsits de modificació del contracte
recollits en l'article 205 de la LCSP aquestes seran obligatòries pel contractista, sempre i
quan, no excedeixi del 20 % del preu inicial del contracte. En aquest cas, la modificació
de referència no supera el 20 % del preu inicial del contracte.
8. L’article 109 de la LCSP disposa que s’haurà de reajustar la garantia definitiva
constituïda, com a conseqüència de la modificació del contracte.
9. L’article 203.3 de la LCSP indica que les modificacions s’han de formalitzar de
conformitat amb el que disposa l’article 153 i que s’hauran de publicar d’acord amb
l’establert als articles 207 i 63.
10. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació s’autoritzarà de conformitat amb
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents.
11.De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la secretària
general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre informe preceptiu en relació amb la
modificació del contracte proposada.
12.La competència per aprovar aquesta Resolució correspon a la Junta de Govern per
delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 7. e) de la Refosa
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
14600/19, de 16 de desembre (publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019) però
atès que les obres esmentades finalitzen el 19 d’octubre de 2020 i la següent
convocatòria de la Junta de Govern està prevista pel 29 d’octubre de 2020, es creu
necessari tramitar aquesta resolució per decret d’urgència.
13.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).
En virtut de tot això es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer-. APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 1 per a l’Execució de les obres i
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la
província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2,
en el marc del programa operatiu FEDER, LOT 6, corresponent al projecte d’Argentona,
que inclou del PC001 al PC011.
Segon-. APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 1 per a l’Execució de les obres i
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la
província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2,
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en el marc del programa operatiu FEDER, LOT 6, corresponent al projecte de Sant Pere
de Vilamajor, que inclou del PC001 al PC021
Tercer.- APROVAR la modificació del contracte corresponent al lot 6 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 en els municipis
d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor, formalitzat amb l’empresa VISIÓ SOLAR SL (NIF
B64431422), el 13 de juny del 2020, en el sentit següent:
Projecte municipi d’Argentona:
-

Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus contradictoris
núm. 1 del projecte en el municipi d’Argentona, que inclou del PC001 al PC011.

-

Disminuir el preu del contracte en 5,61 €, més 1,18 € en concepte de 21 % d’IVA.

Projecte municipi de Sant Pere de Vilamajor:
-

Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus contradictoris
núm. 1 del projecte en el municipi de Sant Pere de Vilamajor, que inclou del PC001 al
PC021.

-

La modificació contractual proposada suposa un increment del preu del contracte de
16.228,16 €, més 3.407,91 € en concepte de 21 % d’IVA.

Quart.- FIXAR el nou preu del contracte corresponent al lot 6, d’acord amb el detall següent:
LOT 6 – Projecte Argentona i Sant Pere de Vilamajor
Municipi
Argentona
Sant Pere de
Vilamajor

Preu

Import Iva (21%)

309.994,39 €

65.098,82 €

Total preu
(IVA inclòs)
375.093,21 €

150.228,16 €

31,547,91 €

181.776,07 €

Cinquè.- APROVAR l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució de dos (2) mesos a
l’empresa VISIÓ SOLAR SL, 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 6,
el dia 19 de desembre de 2020, d’acord amb l’informe emès pel director facultatiu i el
responsable del contracte per part de l’Administració.
Sisè.- AJUSTAR COMPTABLEMENT l’import de la despesa aprovada i disposada
inicialment en aquesta contractació generada per l’aprovació de l’acta de preus
contradictoris núm. 1 dels projectes d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor i de la modificació
del contracte de referència, de conformitat el detall següent:
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Exercici

Núm. operació
comptable

Import

Aplicació
pressupostària

1r.

2020

19.629,28 €/A

G/90100/1721B/65000

2n.

2020

19.629,28 €/D

G/90100/1721B/65000

Setè.- ADVERTIR a l’empresa contractista, que disposa de 15 dies naturals, comptadors a
partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, per constituir a la
Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de 811,13 €, corresponent al 5 % de la diferencia
entre l’increment del preu del contracte del projecte de Sant Pere de Vilamajor (16.228,16 €,
IVA exclòs) i el decrement del preu del contracte del projecte d’Argentona (5,61 €, IVA exclòs),
en concepte d’ampliació de la garantia definitiva del contracte, per tal de respondre de les
obligacions que li corresponen.
Vuitè.- COMUNICAR a l’empresa contractista que, dins el termini dels 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, el seu legal
representat haurà de formalitzar telemàticament el corresponent contracte, prèvia
constitució o ajustament de la garantia definitiva.
Novè. PUBLICAR la modificació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Desè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.
Onzè.- 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. 9893/20, de 20 d’octubre
de 2020, pel qual s’aprova, per motius d’urgència, l’acta de preus contradictoris núm. 1
del projecte del municipi d’Argentona i l’acta de preus contradictoris núm. 1 del
projecte del municipi de Sant Pere de Vilamajor, corresponent al lot 6, del contracte
per a l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu
FEDER, formalitzat amb l’empresa VISIÓ SOLAR SL (Exp. Núm. 2018/0013057).”
Servei de Programació
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de Balenyà, per finançar
l'actuació local “Ampliació de l'escola Joan XXIII a Institut escola Carles
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Capdevila”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.
2020/0015802).- 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 Balenyà, va presentar en data 20 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Ampliació escola Joan XXIII a Institut escola” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
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• 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balenyà
“Ampliació escola Joan
escola”
150.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
-1.818,72 EUR
10
95/2020

XXIII

a

Institut

* 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-cinquanta mil euros
(150.000,00 €) 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.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a l'Ajuntament de Bigues i Riells, per a
finançar l'actuació local “Pavimentació i asfaltat vies públiques”, al 0 % d'interès
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015974).- 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 Bigues i Riells, va presentar en data 22 d’octubre de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pavimentació i asfaltat vies públiques” la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Bigues i Riells
“Pavimentació i asfaltat vies públiques”
120.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
-1.454,98 EUR
10
99/2020

* 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-vint mil euros (120.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.150 €, a l'Ajuntament de Casserres, per a
finançar l'actuació local “Adquisició de plataforma elevadora”, al 0 % d'interès i
a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016032).- 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 Casserres, va presentar en data 26 d’octubre de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de plataforma elevadora” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Casserres
“Adquisició de plataforma elevadora”
18.150,00 EUR
0%
- 0,43 %
-197,31 EUR
5
100/2020

* 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 divuit mil cent-cinquanta euros
(18.150,00 €) 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.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.127,06 €, a l'Ajuntament de Casserres, per a
finançar l'actuació local “Implantació de gespa al camp de futbol”, al 0 %
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016037).- 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 Casserres, va presentar en data 26 d’octubre de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Implantació de gespa al camp de futbol” la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.

Àrea de Presidència
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Casserres
“Implantació de gespa al camp de futbol”
18.127,06 EUR
0%
- 0,24 %
-219,79 EUR
10
101/2020

* 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 divuit mil cent vint-i-set euros amb
sis
cèntims
(18.127,06
€)
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.”
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.589,99 €, a l'Ajuntament de Casserres, per a
finançar l'actuació local “Adquisició banquetes de futbol”, al 0 % d'interès i a
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016038).- 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 Casserres, va presentar en data 26 d’octubre de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició banquetes de futbol” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Casserres
“Adquisició banquetes de futbol”
5.589,99 € EUR
0%
- 0,43 %
- 60,77 EUR
5
102/2020

* 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 cinc mil cinc-cents vuitanta-nou
euros amb noranta-nou cèntims (5.589,99 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20201/94200/82120.

Àrea de Presidència
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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.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.000 €, a l'Ajuntament de Casserres, per a
finançar l'actuació local “Adquisició terreny c/Major”, al 0 % d'interès i a retornar
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016497).- 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 Casserres, va presentar en data 2 de novembre de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició terreny c/Major” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Casserres
“Adquisició terreny c/ Major”
5.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
-60,62 EUR
10
108/2020

* 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 cinc mil euros (5.000,00 €) 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.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 93.400 €, a l'Ajuntament de Montornès del Vallès,
per a finançar l'actuació local “Inversions en obres 2020”, al 0 % d'interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015752).- 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 Montornès del Vallès, va presentar en data 20 d’octubre de 2020
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions en obres 2020” la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montornès del Vallès
“Inversions en obres 2020”
93.400,00 EUR
0%
- 0,24 %
-1.132,46 EUR
10
92/2020

* 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 noranta-tres mil quatre-cents euros
(93.400,00 €) 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.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 106.600 €, a l'Ajuntament de Montornès del Vallès,
per a finançar l'actuació local “Adquisició béns mobles inversions 2020”, al 0 %
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0015754).- 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 Montornès del Vallès, va presentar en data 20 d’octubre de 2020
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició béns mobles inversions
2020” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montornès del Vallès
“Adquisició béns mobles inversions 2020”
106.600,00 EUR
0%
- 0,43 %
-1.158,88 EUR
5
93/2020

* 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 sis mil sis-cents euros
(106.600,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120.

Àrea de Presidència
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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.”
17.- 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 Parets del Vallès, per
a finançar l'actuació local “Reurbanització barri antic”, al 0 % d'interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015747).- 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 Parets del Vallès, va presentar en data 19 d’octubre de 2020 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reurbanització barri antic” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Parets del Vallès
“Reurbanització barri antic”
175.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
-2.121,84 EUR
10
91/2020

* 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 €) 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.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 34.051,61 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a
finançar l'actuació local “Inversions en Medi ambient”, al 0 % d'interès i a
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015672).- 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 16 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions en Medi ambient” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
“Inversions en Medi ambient”
34.051,61 EUR
0%
- 0,24 %
-412,87 EUR
10
88/2020

* 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-quatre mil cinquanta-un
euros amb seixanta-un cèntims (34.051,61 €) 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.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a finançar
l'actuació local “Projecte parc romaní”, al 0 % d'interès i a retornar en 10
anualitats (Exp. núm. 2020/0015673).- 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 16 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Projecte parc Romaní” 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Polinyà
“Projecte parc Romaní”
18.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
-218,25 EUR
10
89/2020

* 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 divuit mil euros (18.000,00 €) 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.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a finançar
l'actuació local “Projecte plaça Barcelona”, al 0 % d'interès i a retornar en 10
anualitats (Exp. núm. 2020/0015674).- 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 16 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Projecte plaça Barcelona” 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Polinyà
“Projecte plaça Barcelona”
15.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
-181,87 EUR
10
90/2020

* 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 quinze mil euros (15.000,00 €) 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 35.000 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, per a finançar l'actuació local “Compra de béns mobles”, al 0 %
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016363).- 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 Andreu de Llavaneres, va presentar en data 29 d’octubre de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Compra de béns mobles” 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
“Compra de béns mobles ”
35.000,00 EUR
0%
- 0,43 %
-380,49 EUR
5
105/2020

* 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-cinc euros (35.000,00 €)
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 80.000 €, a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà, per a finançar l'actuació local “Ampliació dels vestidors del camp de
futbol”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015800).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 Hipòlit de Voltregà, va presentar en data 20 d’octubre de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Ampliació dels vestidors del camp
de futbol” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
“Ampliació dels vestidors del camp de futbol”
80.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
- 969,99 EUR
10
94/2020

* 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 vuitanta mil euros (80.000 €) 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 15.000 €, a l'Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, per a finançar l'actuació local “Adquisició vehicles”, al 0 % d'interès i
a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0013667).- 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 Salvador de Guardiola, va presentar en data 27 d’agost de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de vehicle” 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
“Adquisició de vehicle”
15.000,00 EUR
0%
- 0,43 %
-163,07 EUR
5
64/2020

* 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 quinze mil euros (15.000,00 €) 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.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 154.500 €, a l'Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, per a finançar l'actuació local “Arranjaments varis”, al 0 % d'interès i
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0013668).- 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 Salvador de Guardiola, va presentar en data 27 d’agost de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Arranjaments varis” 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
“Arranjaments varis”
154.500,00 EUR
0%
- 0,24 %
-1.873,29 EUR
10
65/2020

* 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 cinquanta-quatre mil cinccents euros (154.500,00 €) 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.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.500 €, a l'Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, per a finançar l'actuació local “Mobiliari 2020”, al 0 % d'interès i a
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0013669).- 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 Salvador de Guardiola, va presentar en data 27 d’agost de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Mobiliari 2020” la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
“Mobiliari 2020”
5.500,00 EUR
0%
- 0,43 %
-59,79 EUR
5
66/2020

* 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 cinc mil cinc-cents euros
(5.500,00 €) 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.”
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 Taradell, per a
finançar l'actuació local “Inversions vàries 2020”, al 0 % d'interès i a retornar en
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015838).- 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 Taradell, va presentar en data 21 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions vàries 2020” la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels

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

Ajuntament de Taradell
“Inversions vàries 2020”
200.000,00 EUR
0%
- 0,24 %
-2.424,97 EUR
10
96/2020

* 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.

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.”
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 4.713,79 €, a l'Ajuntament d’Ullastrell, per a
finançar l'actuació local “Rehabilitació ascensor edifici ajuntament”, al 0 %
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015882).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d’Ullastrell, va presentar en data 21 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Rehabilitació ascensor edifici Ajuntament” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Ullastrell
“Rehabilitació ascensor edifici Ajuntament”
4.713,79 EUR
0%
- 0,24 %
-57,15 EUR
10
97/2020

* 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 quatre mil set-cents tretze euros
amb setanta-nou cèntims (4.713,79 €) 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.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.233,73 €, a l'Ajuntament d’Ullastrell, per a
finançar l'actuació local “Obres accessibilitat del casal cultural d’Ullastrell”, al
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015889).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d’Ullastrell, va presentar en data 21 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Obres accessibilitat del casal cultural d’Ullastrell” la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Ullastrell
“Obres accessibilitat
d’Ullastrell”
30.233,73 EUR
0%
- 0,24 %
-366,58 EUR
10
98/2020

del

casal

cultural

* 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.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta mil dos-cents trenta-tres
euros amb setanta-tres cèntims (30.233,73 €) 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 50.342,26 €, a l'Ajuntament d’Ullastrell, per a
finançar l'actuació local “Adquisició camió brigada”, al 0 % d'interès i a retornar
en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016279).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d’Ullastrell, va presentar en data 28 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Adquisició camió brigada” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Ullastrell
“Adquisició camió brigada”
50.342,26 EUR
0%
- 0,43 %
- 547,28EUR
5
103/2020

* 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.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-mil tres-cents quarantados euros amb vint-i-sis cèntims (50.342,26 €) 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 14.907,20 €, a l'Ajuntament d’Ullastrell, per a
finançar l'actuació local “Adquisició butaques Casal Cultural Ullastrell”, al 0 %
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016280).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d’Ullastrell, va presentar en data 28 d’octubre de 2020 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Adquisició butaques Casal Cultural Ullastrell” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Ullastrell
“Adquisició
butaques
Ullastrell”
14.907,20 EUR
0%
- 0,43 %
-162,06 EUR
5
104/2020

Casal

Cultural

* 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.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de catorze-mil nou-cents set euros
amb vint cèntims (14.907,20 €) 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 35.000 € a
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar l’actuació local
“Compra d’ordinadors” al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats. (Exp. núm.
2020/0011769).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va presentar en data 14 de juliol de
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Compra d’ordinadors”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020 va
concedir el préstec que es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

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

“d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General del Tesoro,
per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.
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I va autoritzar i disposar la despesa de trenta-cinc mil euros (35.000,00 eur) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i la Diputació de Barcelona van signar
el conveni el 27 d’octubre de 2020.
5. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va presentar en data 29 d’octubre de
2020 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec
de la Caixa de Crèdit 50/2020 de la inversió “Compra d’ordinadors” amb registre
d’entrada E/012788-2020.
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:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

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

“d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General del Tesoro,
per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.
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Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2003002652 d’import trenta-cinc mil euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120.
Tercer. TANCAR l’expedient 2020/0011769.”
32.- 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 Santa Margarida de Montbui, per a finançar l’actuació local “Urb.
vial per a vianants i bicicletes 1a. fase”, al 0 % d’interès i a retornar en 10
anualitats (Exp. núm. 2019/0009133).- 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 Santa Margarida de Montbui, va presentar en data 30 d’abril de
2019 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urb. vial per a vianants i
bicicletes 1a. fase”, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Urb. vial per a vianants i bicicletes 1a. fase
40.000,00 EUR
0%
0,31 %
621,55 EUR
10
28/2019

* 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.
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4. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la Diputació de Barcelona van signar
el conveni el 26 de juliol 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 Santa Margarida de Montbui, va presentar en data 28 d’octubre de
2020 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec
de la Caixa de Crèdit 28/2019 de la inversió “Urb. vial per a vianants i bicicletes 1a.
fase” amb registre d’entrada E/012658-2020.
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:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Urb. vial per a vianants i bicicletes 1a. fase
40.000,00 EUR
0%
0,31 %
621,55 EUR
10
28/2019

* 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
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Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 1903001872 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 2019/0009133.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 15.684,48 €, a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014609).- 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 Cabrera de Mar presentà en data 28/09/2020 una sol·licitud d'un
préstec de 500.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cabrera de Mar.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 500.000,00 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
500.000,00 euros amb una subvenció d’import de 15.684,48 euros.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor).
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017.
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020.
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
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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 15.684,48 euros a
l'Ajuntament de Cabrera de Mar 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 Cabrera de Mar, 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).”
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34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 51.914,81 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014764).- 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 Mataró presentà en data 30/09/2020 una sol·licitud d'un préstec
de 1.654.974,05 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Aquesta sol·licitud té caràcter excepcional (l’article 10.2 de les Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local) ja que l'Ajuntament de Mataró presentà en data
01/04/2020 una primera sol·licitud de préstec d’import 11.645.025,95 euros,

Àrea de Presidència
Secretaria General

subvencionat amb l’import màxim consignat de 424.000,00 euros, en concepte de
subsidi sobre el tipus d’interès, signat en data 8/06/2020.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada i es donen els requisits establerts a l’article 10.2 de les Normes
reguladores del Programa de Crèdit Local en el sentit que no s’han exhaurit la
partida pressupostària ni la línia de crèdit, escau donar tràmit a la petició de
l'Ajuntament de Mataró, en els termes que s’indiquen a l’informe tècnic del Servei
de Programació que consta a l’expedient.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.654.974,05 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 d’1.654.974,05 euros amb una subvenció d’import de 51.914,81 euros.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona
i l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre
de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm.
6081 de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor).
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren
el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data
30 de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017.
4. A l’article 10.2 de les citades Normes, es disposa que excepcionalment durant
l’últim trimestre de l’any, quan no s’hagi exhaurit el crèdit de la partida
pressupostària corresponent a l’efecte ni la línia de crèdit concertada, serà
possible realitzar una segona sol·licitud de crèdit per part d’aquells ajuntaments i
EMDs que ja hagin exhaurit la subvenció, la subvenció corresponent de la qual
haurà de ser aprovada, amb caràcter excepcional, abans de l’acabament de
l’exercici en sessió de la Junta de Govern.
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En cas contrari, no s’admetrà a tràmit la sol·licitud. El criteri de concessió
s’efectuarà per rigorós ordre de la data d’entrada en el registre de la sol·licitud
5. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
6. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de
la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020.
7. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució,
la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor
mentre no es publiquin nous tipus.
8. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
9. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar.
10. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer. ADMETRE a tràmit la sol·licitud excepcional de l’Ajuntament de Mataró, de
conformitat amb el que disposa l’article 10.2 de “Normes reguladores del Programa de
Crèdit Local”.
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Segon. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 51.914,81 euros a
l'Ajuntament de Mataró 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.
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la
corporació.
Quart. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Cinquè. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS).”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 54.339,46 € a l'Ajuntament de Molins de Rei, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014817).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Molins de Rei presentà en data 01/10/2020 una sol·licitud d'un
préstec d’1.732.268,72 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 Molins de Rei.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.732.268,72 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
d’1.732.268,72 euros amb una subvenció d’import de 54.339,46 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
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Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017.
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020.
6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar.
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 54.339,46 euros a
l'Ajuntament de Molins de Rei per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat
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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 Molins de Rei, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS).”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 25.920,17 €, a l'Ajuntament de Montornès 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. 2020/0015422).- 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 Montornès del Vallès presentà en data 13/10/2020 una sol·licitud
d'un préstec de 826.300,00 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 Montornès del Vallès.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 826.300,00 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
826.300,00 euros amb una subvenció d’import de 25.920,17 euros.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor).
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017.
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4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020.
6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar.
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 25.920,17 euros a
l'Ajuntament de Montornès 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
13/10/2020.
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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 Montornès 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).”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 9.326,66 €, a l'Ajuntament de Navarcles, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014693).- 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 Navarcles presentà en data 29/09/2020 una sol·licitud d'un préstec
de 225.000,00 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 Navarcles.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 225.000,00 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
225.000,00 euros amb una subvenció d’import de 9.326,66 euros.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor).
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017.
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020.
6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats.
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar.
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 9.326,66 euros a
l'Ajuntament de Navarcles 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.
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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 Navarcles, 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 72.194,24 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014765).- 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.
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2. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 30/09/2020 una sol·licitud
d'un préstec de 2.000.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou
una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 2.000.000,00 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 0,74 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és
d’1.741.641,60 euros amb una subvenció d’import de 72.194,24 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 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
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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 72.194,24 euros a
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per finançar el tipus d’interès del préstec concedit
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 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 d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 27.953,60 €, a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014758).- 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 Palau-solità i Plegamans presentà en data 30/09/2020 una
sol·licitud d'un préstec de 674.363,49 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 Palau-solità i
Plegamans.
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 674.363,49 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
674.363,49 euros amb una subvenció d’import de 27.953,60 euros.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor).
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017.
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020.
6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
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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 27.953,60 euros a
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 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 Palau-solità i Plegamans, 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).”
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del
Projecte constructiu modificat “Millora de la intersecció entre la carretera BP1432 i la BV-1483. TM Bigues i Riells”, i de la relació de béns i drets afectats per
a l’execució de les obres (Exp. núm. 2016/8305).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

Amb l’objectiu de donar compliment a les actuacions previstes al Pla de Millora de
les interseccions de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona.
Interseccions DIBA-DIBA i donant compliment a l’objecte del Pla de Seguretat
viària 2014, pel tractament específic de les actuacions preventives de seguretat
viària, s’emmarca la modificació de la cruïlla actual entre la BP-1432 i la BV-1483,
per transformar-la, d’acord amb el planejament municipal vigent en una rotonda,
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la
Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte
constructiu modificat “Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la
BV-1483. TM Bigues i Riells”.

2.

Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de quatre-cents
seixanta-vuit mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims
(468.382,66EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (98.360,36 EUR),
resulta tenir un pressupost total de 566.743,02 EUR, i un pressupost per a
coneixement de l’Administració de 573.094,55 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una
partida de valoració d’expropiacions de 1.020,20 EUR i una partida de l’excés de
control de qualitat (1,5 %) de 5.331,33 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i
salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent
pressupost de 2020 d’aquesta corporació.

3.

Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte emès per l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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4.

Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en
les obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.

5.

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

6.

Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres modificat i dur a terme
l’exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.

7.

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

TM. BIGUES I RIELLS
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

4

XXX
XXX

5

XXX
XXX

7

XXX
XXX

Rústica/
Bosc baix
Urbana/
Sòl sense
edificar
Rústica/
Conreu
secà

CLASSIFICIÓ
URBANÍSTICA

PARCEL·LA
01

143,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUC

15

127

40,40

4,00

0,00

42,80

0,00

60,00

SNU

190

44

0,00

12,00

0,00

79,00

0,00

210,40

SNU

36610

1

21,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

1

81

13,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

SERVEIS

35601

VIALS

VIALS

XXX

OCUPACIÓ
TEMPORAL

SUBT

3

Urbana/
Sòl sense
edificar
Rústica/
Bosc baix

SERVITUDS
DE PAS

AERI

XXX
XXX

EXPROPIACIÓ
SERVEIS

1

POLÍGON

TITULAR

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS
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RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS

6

Ajuntament de Bigues i Riells

Rústica/
Sistema
viari

9006

PARCEL·LA

POLíGON

TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

-

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

CESSIÓ/
MUTACIÓ
DEMANIAL VIALS

CESSIÓ SERV
PAS

310,65

0,00

DADES
URBANÍST

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

SNU

8.

Que per poder executar l’esmentat projecte modificat és necessària l’ocupació de
determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i
drets afectats.

9.

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

10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en
la confecció de la relació.
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment
posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa,
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de
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la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets
afectats.
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública,
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.
13. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a
les afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels
afectats, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre
l’aprovació definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la
seva aprovació inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació
de l’escrit d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran
informades pels Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona
adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte.
Fonaments de dret
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el
període d’informació pública.
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels terrenys.
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva.
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels
projectes i la responsabilitat derivada al respecte.
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei.
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En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte.
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte.
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957.
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels
quals siguin afectats.
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan
competent.
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de
Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu modificat “Millora de la
intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483. TM Bigues i Riells”, amb un
pressupost de quatre-cents seixanta-vuit mil tres-cents vuitanta-dos euros amb
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seixanta-sis cèntims (468.382,66 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA
(98.360,36 EUR), resulta tenir un pressupost total de 566.743,02 EUR, i un pressupost
per a coneixement de l’Administració de 573.094,55 EUR, IVA inclòs, el qual inclou
una partida de valoració d’expropiacions de 1.020,20 EUR i una partida de l’excés de
control de qualitat (1,5 %) de 5.331,33 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i
salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), període durant el qual es
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació, a la Seu
electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/csv.asp Verificació de
documents CSV b62ed1f795c677a44abd.
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipal de Bigues i Riells,
fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis
d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Bigues i Riells, període durant el qual es
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de
no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta
aprovació inicial esdevindrà definitiva.
TM. BIGUES I RIELLS
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

XXX
XXX

Rústica/
Bosc baix

CLASSIFICIÓ
URBANÍSTICA

PARCEL·LA

35601

01

143,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUC

15

127

40,40

4,00

0,00

42,80

0,00

60,00

SNU

190

44

0,00

12,00

0,00

79,00

0,00

210,40

SNU

VIALS

SERVEIS

4

VIALS

XXX

OCUPACIÓ
TEMPORAL

SUBT

3

Urbana/
Sòl sense
edificar
Rústica/
Bosc baix

SERVITUDS
DE PAS

AERI

XXX
XXX

EXPROPIACIÓ
SERVEIS

1

POLÍGON

TITULAR

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS
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5

XXX
XXX

7

XXX
XXX

Urbana/
Sòl sense
edificar
Rústica/
Conreu
secà

36610

1

21,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

1

81

13,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS

6

Ajuntament de Bigues i Riells

Rústica/
Sistema
viari

9006

PARCEL·LA

POLíGON

TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

-

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

CESSIÓ/
MUTACIÓ
DEMANIAL VIALS

CESSIÓ
SERV PAS

310,65

0,00

DADES
URBANÍST

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

SNU

Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant
d’aquesta Diputació per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix,
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.”
Documents vinculats
Projecte(b62ed1f795c677a44abd)
Perfil

Signatari
XXX2940XX FRANCISCO JAVIER
IRIGOYEN (R: B60574415)

Data signatura
17/01/2020, 07:11

Tècnic/a del Servei Promotor

Francisca Barroso Torrado (SIG)

03/02/2020, 11:21

Cap del Servei/Oficina

CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos

04/02/2020, 19:12

41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins al
PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de Sant Pau d’Ordal. TM
Subirats”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres
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(Exp. núm. 2017/0668).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viaria amb un itinerari de
vianants, al llarg de la carretera BV-2428ant, del PK 1+490 fins al PK 1+720, i del
PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de Sant Pau d’Ordal, millorant també els serveis
urbans i potenciant els valors paisatgístics del tram, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha
procedit a la redacció del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV2428ant, del PK 1+490 fins al PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al
nucli de Sant Pau d’Ordal. TM Subirats”.
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, amb un pressupost de tres-cents
noranta-dos mil cent trenta-cinc euros amb noranta-un cèntims
(392.135,91EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (82.348,55 EUR),
resulta tenir un pressupost total de 474.484,46 EUR, i un pressupost per a
coneixement de l’Administració de 500.170,45 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una
partida de valoració d’expropiacions de 25.685,99 EUR. Talment, conté l’estudi de
seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el
vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de
Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.
5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per
no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes.
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i
al·legacions davant d’aquesta Diputació.
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com del
ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la
següent:
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T.M. Subirats
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
SUPERFÍCIES AFECTADES

DADES CADASTRALS

Rústica/
vinyes

45

6

463,92

0,00

0,00

SNU

2

XXX

Rústica/
vinyes

17

23

358,57

0,00

0,00

SNU

3

XXX
XXX

Rústica/
vinyes

17

22

197,77

0,00

0,00

SNU

5

XXX

Rústica/
fruiters
secà

17

21

168,24

0,00

0,00

SNU

6

XXX
XXX

Rústica/
vinyes

17

80

178,13

0,00

0,00

SNU

8

XXX
XXX

Rústica/
vinyes

17

79

453,90

0,00

0,00

SNU

10

XXX

Rústica/
vinyes

17

64

571,81

0,00

0,00

SNU

12

XXX

Rústica/
vinyes

17

17

298,51

0,00

0,00

SNU

POLÍGON

EXPROP.
VIALS

XXX

TITULAR

PARCEL·LA

1

FINCA

OCUP. TEMP

CLASSIFICIÓ
URBANÍSTICA

(m2 )

SERV. PAS

NATURALESA
/
APROFITAME
NT

DADES AFECTATS

RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS

4

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

7

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Rústica/
Camí
públic
Rústica/
Camí
públic

PARCEL·LA

POLÍGON

TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

CESSIÓ/MUTA
CIÓ DEMANIAL
VIALS

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

17

9017

37,66

0,00

SNU

17

9016

12,71

0,00

SNU
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9

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

11

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Rústica/
Camí
públic
Rústica/
Camí
públic

17

9014

27,28

0,00

SNU

17

9013

16,60

0,00

SNU

8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats
terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.
9. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre
a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de
les obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions
dels terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció
definitiva de l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la
corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni
interadministratiu amb aquesta corporació. Talment, és procedent que per part
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i s’efectuï
el preceptiu tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies hàbils en
allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de
l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i
al·legacions davant d’aquesta Diputació.
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com
en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 15
dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions
sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del seu estat
material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en la
confecció de la relació.
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment
posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa,
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets
afectats.
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta
aprovació inicial esdevindrà definitiva.
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13. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació
inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució
d’aprovació definitiva del projecte.
Fonaments de dret
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el
període d’informació pública.
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels terrenys.
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva.
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels
projectes i la responsabilitat derivada al respecte.
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei.
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte.
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En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte.
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957.
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels
quals siguin afectats.
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan
competent.
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV2428ant, del PK 1+490 fins al PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli
de Sant Pau d’Ordal. TM Subirats”, amb un pressupost de tres-cents noranta-dos
mil cent trenta-cinc euros amb noranta-un cèntims (392.135,91 EUR), IVA exclòs,
que aplicant el 21 % de l’IVA (82.348,55 EUR), resulta tenir un pressupost total de
474.484,46 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de
500.170,45 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de
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25.685,99 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en
el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), període durant el qual es
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació, a la Seu
electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/csv.asp Verificació de
documents CSV 0f4e5548d013a783e42c
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al terme municipal de Subirats, fent-ne
exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en
un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta
Diputació i de l’Ajuntament de Subirats, període durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap
reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
T.M. Subirats
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
DADES CADASTRALS

SUPERFÍCIES AFECTADES

45

6

463,92

0,00

0,00

SNU

2

XXX

Rústica/
vinyes

17

23

358,57

0,00

0,00

SNU

3

XXX
XXX

Rústica/
vinyes

17

22

197,77

0,00

0,00

SNU

5

XXX

Rústica/
fruiters
secà

17

21

168,24

0,00

0,00

SNU

6

XXX
XXX

Rústica/
vinyes

17

80

178,13

0,00

0,00

SNU

EXPROP.
VIALS

Rústica/
vinyes

PARCEL·LA

XXX

TITULAR

POLÍGON

1

FINCA

OCUP. TEMP

(m2 )

SERV. PAS

NATURALESA/
APROFITAMENT

DADES AFECTATS

CLASSIFIC
URBANÍST
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8

XXX
XXX

Rústica/
vinyes

17

79

453,90

0,00

0,00

SNU

10

XXX

Rústica/
vinyes

17

64

571,81

0,00

0,00

SNU

12

XXX

Rústica/
vinyes

17

17

298,51

0,00

0,00

SNU

RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS

4

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

7

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

9

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

11

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Rústica/
Camí
públic
Rústica/
Camí
públic
Rústica/
Camí
públic
Rústica/
Camí
públic

PARCEL·LA

POLÍGON

TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

CESSIÓ/MUTA
CIÓ DEMANIAL
VIALS

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

17

9017

37,66

0,00

SNU

17

9016

12,71

0,00

SNU

17

9014

27,28

0,00

SNU

17

9013

16,60

0,00

SNU

Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix,
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.”
Documents vinculats
Projecte(0f4e5548d013a783e42c)
Perfil

Signatari
JOSEP SOLER BARCELO /
num:14581-5

Data signatura
16/07/2020, 17:33
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JOSEP SOLER BARCELO /
num:14581-5

16/07/2020, 17:34

Tècnic/a del Servei Promotor

Olga Fernández Tallón (SIG)

25/09/2020, 16:45

Cap del Servei/Oficina

CPISR-1 C Maria Paloma SanchezContador Escudero

28/09/2020, 07:51

42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 entre
Torredenuça i el Plat de Rubió. TM Rubió”, i de la relació de béns i drets afectats
per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/7541).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viaria a la carretera BV-1037,
entre el PK 1+770 i el PK 2+230, atès que els residents al petit nucli de
Torredenuça, per a poder accedir al nucli del Pla de Rubió, han de fer el seu
recorregut pel marge de la carretera en uns 300 m, amb el risc que comporta tant
pels vianants com per la circulació de vehicles, l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació,
ha procedit a la redacció del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la
carretera BV-1037 entre Torredenuça i El Pla de Rubió. TM Rubió”.
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució de trescents noranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-set
cèntims (398.454,97 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA
(83.675,54 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 482.130,51 EUR, i
una partida de valoració d’expropiacions de 10.100,00 EUR. Així doncs, el
pressupost per a coneixement de l’Administració és de 492.230,51 EUR, IVA inclòs.
Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost
no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.
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5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per
no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes.
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i
al·legacions davant d’aquesta Diputació.
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com del
ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la
següent:
TM.RUBIÓ

EXPROPIACIÓ

DARDESA, S.L.

RústicaMatolls/Conreu secà

1

51

2.329,29

0,00

0,00

0,00

171,61

0,00

SNU

3

XXX

Rústica-Pastures

1

38

26,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

4

DARDESA, S.L.

Rústica-Conreu
secà/matolls

1

37

473,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

5

DARDESA, S.L.

Rústica-Conreu
secà/pastures

1

32

404,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

6

JPG, S.L.

Rústica-Conreu
regadiu/pastures

1

31

544,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

VIALS

SERVEIS

1

VIALS

SUBT

OCUPACIÓ
TEMPORAL

AERI

SERVITUDS
DE PAS

SERVEIS

PARCEL·LA

POLÍGON

TITULAR

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS
SUPERFÍCIES AFECTADES (m2
)
PARCEL·LA

POLíGON

TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

CESSIÓ/
MUTACIÓ
DEMANIAL
VIALS

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ

DADES
URBANÍSTIQUES

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA
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2

Ajuntament de Rubió

7

Ajuntament de Rubió

8

Ajuntament de Rubió

9
10

Urbana-Sòl
sense
edificar
Urbana-Sòl
sense
edificar

92901

01

332,18

404,88

SU

93912

02

62,37

816,68

SU

Urbana- ---

---

---

30,72

0,00

SU

Agència Catalana de
l'Aigua

Rústica

1

9040

0,00

5,31

SNU

Ajuntament de Rubió

Rústica

1

9033

114,11

0,00

SNU

8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats
terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.
9. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre
a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de
les obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions
dels terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció
definitiva de l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la
corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni
interadministratiu amb aquesta corporació. Talment, és procedent que per part
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i s’efectuï
el preceptiu tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies hàbils en
allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de
l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i
al·legacions davant d’aquesta Diputació.
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com
en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 15
dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions
sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del seu estat
material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en la
confecció de la relació.
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment
posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa,
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets
afectats.
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12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta
aprovació inicial esdevindrà definitiva.
13. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació
inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució
d’aprovació definitiva del projecte.
Fonaments de dret
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el
període d’informació pública.
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels terrenys.
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva.
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels
projectes i la responsabilitat derivada al respecte.
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei.
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En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte.
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte.
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957.
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels
quals siguin afectats.
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan
competent.
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la
carretera BV-1037 entre Torredenuça i El Pla de Rubió. TM Rubió”, amb un
pressupost d’execució de tres-cents noranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-
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quatre euros amb noranta-set cèntims (398.454,97 EUR), IVA exclòs. Que aplicant
el 21 % de l’IVA (83.675,54 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de
482.130,51 EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 10.100,00 EUR. Així
doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 492.230,51 EUR, IVA
inclòs. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent
pressupost de 2020 d’aquesta corporació.
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), període durant el qual es
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació, a la Seu
electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/csv.asp Verificació de
documents CSV 9b20ed24f3f86b527b67.
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al terme municipal de Rubió, fent-ne
exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en
un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta
Diputació i de l’Ajuntament de Rubió període durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap
reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
TM.RUBIÓ

RústicaMatolls/Conreu secà

1

51

2.329,29

0,00

0,00

0,00

171,61

0,00

SNU

3

XXX

Rústica-Pastures

1

38

26,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

4

DARDESA, S.L.

Rústica-Conreu
secà/matolls

1

37

473,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

DARDESA, S.L.

Rústica-Conreu
secà/pastures

1

32

404,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

VIALS

DARDESA, S.L.

VIALS

1

5

SERVEIS

OCUPACIÓ
TEMPORAL

SUBT

SERVITUDS
DE PAS

AERI

EXPROPIACIÓ
SERVEIS

PARCEL·LA

POLÍGON

TITULAR

SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
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6

Rústica-Conreu
regadiu/pastures

JPG, S.L.

1

31

544,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU

RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS

2

Ajuntament de Rubió

7

Ajuntament de Rubió

8

Ajuntament de Rubió

9

Agència Catalana de l'Aigua

10

Ajuntament de Rubió

UrbanaSòl sense
edificar
UrbanaSòl sense
edificar
Urbana- --

PARCEL·LA

POLíGON

TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA/
APROFITAMENT

FINCA

DADES AFECTATS

SUPERFÍCIES AFECTADES (m2 )

CESSIÓ/
MUTACIÓ
DEMANIAL VIALS

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ

DADES
URBANÍSTIQUES

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

92901

01

332,18

404,88

SU

93912

02

62,37

816,68

SU

---

---

30,72

0,00

SU

Rústica

1

9040

0,00

5,31

SNU

Rústica

1

9033

114,11

0,00

SNU

Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix,
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats.
Cinquè.- EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent el continguts dels
acords per un període de 30 dies hàbils.
Sisè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren
a la relació de béns i drets.”
Documents vinculats
Projecte(9b20ed24f3f86b527b67)
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Perfil

Signatari
GINER GARRIGA CARLOS XXX4116XX

Data signatura
22/10/2020, 19:03

Tècnic/a del Servei Promotor

Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)

23/10/2020, 12:26

Cap del Servei/Oficina

CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos

23/10/2020, 12:50

43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, resoldre les
al·legacions, i en conseqüència, modificar la relació de béns i drets afectats per
a l’execució de les obres, així com aprovar definitivament el Projecte constructiu
“Millora de talús a Can Rimbles. Eixamplament d’obres de fàbrica als PK 3+150 i
3+570 de la carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can Bigues. TM. Dosrius”, i la
relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm.
2018/8308).- 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
Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viaria a la carretera BV-5101,
fent les corresponents actuacions als trams de revolts de petit radi, adequant la
visibilitat a la via i amb l’eixamplament de les estructures dels pk. 3+150 i 3+570
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència
de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu
“Millora de talús a Can Rimbles. Eixamplament d’obres de fàbrica als PK 3+150 i
3+570 de la carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can Bigues. TM. Dosrius”.
En virtut de l’Acord núm.313 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió de data de 9 de juliol de 2020, es va aprovar inicialment el projecte de les obres
esmentades amb un pressupost de quatre-cents setanta-set mil dos-cents set
euros amb dotze cèntims (477.207,12 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de
l’IVA (100.213,50 EUR), resulta tenir un pressupost total de 577.420,62 EUR, i un
pressupost per a coneixement de l’Administració de 624.945,41 EUR, IVA inclòs, el
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 47.524,79 EUR. Talment, conté
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat previst
en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.
Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte emès per l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.
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Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per no
estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes.
En execució del referit Acord núm. 313 de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió de data de 9 de juliol de 2020, es va procedir per part d’aquesta
Diputació a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat projecte
d’obres i de la relació dels béns i drets afectats que figurava en el projecte, mitjançant
la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) de data 15 de juliol de 2020 i al diari El Punt Avui
de data 22 de juliol de 2020, així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Dosrius.
Talment en virtut del citat Acord núm. 313 de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió de data de 9 de juliol de 2020, es va aprovar inicialment la relació
de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal pel citat projecte, tots
situats al terme municipal de Dosrius, fent-ne exposició pública per un període de
trenta dies hàbils.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM. DOSRIUS
DADES AFECTATS

TITULAR

FINC

Naturalesa

CLASSIF.

SUPERFICIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS

SUP.
OCUP
TEMP
VIALS
(m2 )

SUP.
OCUP
TEMP
SERV
(m2 )

0,00

222,00

0,00

SNU/
Conreu
Regadiu

POLI
GON

PAR
CE
L·LA

SUP.
EXPROP
VIALS
(m2 )

SUP.
EXP
SERVE
IS
(m2 )

SUP.
SERV.
PAS
AERIA
(m2 )

25

83

289,00

0,00

URBANIST/
DESCRIPC.

1.1

XXX
XXX
XXX
XXX

1.2

COOPGBARRA
SCCL

Rústica

33

9

359,00

0,00

0,00

125,00

0,00

SNU/
Arbrat
Ribera

1.3

XXX
XXX
XXX
XXX

Rústica

25

12

285,00

0,00

0,00

127,00

0,00

SNU/
Arbrat
Ribera

2.1

Inmobiliaria R SL

Urbana

176
35

1

428,00

9,00

40,00

61,00

90,00

2.2

XXX

Rústica

33

55

339,00

9,00

17,00

271,00

81,00

2.3

Promociones
Dosrius SL

Rústica

28

3

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rústica

32

33

178,00

0,00

0,00

192,00

0,00

2.4

XXX
XXX

Rústica

SNU/Agrar
i Urbà (13)
SNU/
Matolls
SNU/
Matolls
SNU/
Matolls
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2.5

XXX
XXX

Rústica

33

12

182,00

0,00

0,00

230,00

0,00

3.1

XXX

Rústica

31

58

1830,00

0,00

0,00

853,00

0,00

3.2

XXX

Rústica

14

16

710,00

5,00

153,00

856,00

299,00

3.3

XXX
XXX

Rústica

14

17

43,00

0,00

0,00

28,00

0,00

3.4

XXX
XXX

Rústica

31

60

962,00

0,00

0,00

507,00

0,00

3.5

Lause, SL

Rústica

31

61

1062,00

0,00

0,00

494,00

0,00

3.6

Lause SL

Rústica

14

18

778,00

0,00

0,00

670,00

0,00

3.10

XXX

Rústica

14

8

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

3.11

XXX
XXX

Rústica

31

57

0,00

0,00

18,00

0,00

34,00

3.12

XXX

Rústica

31

67

0,00

5,00

34,00

43,00

85,00

SNU/
Conreu
Secà
SNU/
Matolls
SNU/
Conreu
secà
SNU/
Matolls
SNU/
Conreu
secà
SNU/
Fruitals
Secà
SNU/
Fruitals
Secà
SNU/
Matolls
SNU/
Pineda
SNU
/Matolls

RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS
DADES AFECTATS

FINCA

1.6
1.7
1.8
2.7
2.9
2.11
2.12
3.8
3.9
3.13

TITULAR

Ajuntament de
Dosrius
Agència Catalana de
l’Aigua
Ajuntament de
Dosrius
Ajuntament de
Dosrius
Agència Catalana de
l’Aigua
Agència Catalana de
l’Aigua
Ajuntament de
Dosrius
Agència Catalana de
l’Aigua
Agència Catalana de
l’Aigua
Agència Catalana de
l’Aigua

DADES
URBANÍS
TIQUES

SUPERFICIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS

NATURA
LESA

POLI
GON

PARCE
L·LA

SUP.
CESSIÓ
VIALS/
MUTACIÓ
DEMANIAL
(m2 )

Rústica

33

9009

207,00

0,00

55,00

0,00

Rústica

25

9011

40,00

0,00

23,00

0,00

264,00

0,00

0,00

0,00

Rústica

SUP
CESSIÓ
SERVEIS/
MUTACIÓ
DEMANIAL
(m2 )

SUP. OT
VIALS
AUTORI
TZAC
(m2 )

SUP. OT
SERVEIS
AUTORIT
ZAC
(m2 )

Rústica

32

9001

11,00

0,00

9,00

0,00

Rústica

33

9007

30,00

0,00

30,00

0,00

Rústica

28

9007

63,00

0,00

0,00

0,00

Rústica

28

9003

17,00

0,00

11,00

0,00

Rústica

31

9004

50,00

0,00

16,00

0,00

Rústica

14

9012

17,00

0,00

30,00

0,00

Rústica

31

9003

0,00

43,00

0,00

18,00

CLASSIF

SNU/
Camí
SNU/
Torrent
SNU
/Camí
SNU/
Camí
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Camí
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
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Que en data 31 de juliol de 2020, el senyor XXX, en nom i representació pròpia i de les
senyores XXX, XXX i XXX, presenta al registre General d’aquesta corporació escrit
d’al·legacions amb registre d’entrada 2040061926 i 2040061929, amb les següents
manifestacions:
(.../...)
PRIMERA I ÚNICA.- ERROR EN LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS PER LES
OBRES EN RELACIÓ AMB LA PARCEL·LA 9 DEL POLÍGON 33.
En la relació de béns i drets afectats per les obres es procedeix a consignar que la parcel·la
9 del polígon 33, finca 1.2 de la relació, és de titularitat de CoopGabarra, SCCL.
Aquesta afirmació no és correcte, tota vegada que la parcel·la 9 del polígon 33,
corresponent a la referència cadastral 08074A033000090000RR, és propietat del qui
subscriu.
S’acompanya, assenyalat de Document número Dos, certificació cadastral i gràfica de la
finca que acredita la titularitat de la mateixa per part dels subscrits.
Per tant, la relació de béns atribueix de forma errònia la propietat de la finca 1.2 a
COOPGABARRA SCCL, quan en realitat la finca és propietat de qui subscriu.
Per tot això, cal modificar la relació de béns i drets afectats per les obres en relació amb la
titularitat de la finca 1.2.
Per tot això exposat,
D E M A N E M: Es tingui per presentat aquest escrit i documents acompanyats, se serveixi
admetre’l, i tenir per efectuades dins el termini hàbil conferit, en temps i forma, les
al·legacions precedents, i en els seus mèrits, es procedeixi a la modificació del llistat de
béns i drets en quan la titularitat de la finca 1.2, fent constar la titularitat correcte de la
parcel.la 9 del polígon 33.
(.../...)

En relació amb les al·legacions presentades pel senyor el senyor XXX, en data 25 de
setembre de 2020 el senyor Lluís Capdevila Fornell, actuant com a perit d’aquesta
Administració, emet Informe tècnic amb el següent tenor literal:
.../...
Es constata que hi ha hagut una errada que va donar lloc a un canvi de titularitat cadastral
durant el tràmit de redacció i aprovació d’aquest projecte, que va donar lloc a una incorrecta
identificació de la finca registral de la finca 1.2, doncs es va realitzar una compra-venda de
la finca registral 4996 en data 18 de febrer de 2020, la qual s’identifica amb la referència
cadastral 08074A0333000090000RR, que en realitat no és actualment aquesta i que a la
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vegada va originar el canvi de titularitat cadastral. Aquestes dades s’han incorporat al
parcel·lari del projecte aprovat inicialment.
En realitat la finca registral 4996 es correspon a una part ja segregada en temps pretèrits de
la parcel·la 9 del polígon 33, i que es correspondria a l’actual referència cadastral
08074A033000630000RY, i que figura com a titular cadastral COOPGABARRA SCCL.
S’ha observat que recentment, i per part del cadastre s’ha obert un expedient de
regularització d’aquesta situació, i que a la data de signatura d’aquest informe, ja s’ha
esmenat la titularitat cadastral de la finca constant a nom de XXX, XXX, XXX i XXX.
En definitiva, de la observació i estudi de la descripció registral que s’adjunta es constata
que la finca 1.2, es correspon amb la registral 52 de Dosrius, els titulars de la qual són: XXX,
XXX, XXX i XXX, el domicili dels quals és Pl. Gal·la Placídia, 2, 08006 Barcelona; Pl. Gal·la
Placídia, 2, At, 08006 Barcelona; Pl. Gal·la Placídia, 2, 7, 1 08006 Barcelona.
.../...

En data 15 d’octubre de 2020, s’emet d’ofici informe tècnic, emès pel senyor Lluís
Capdevila Fornell, actuant com a perit d’aquesta Administració, amb el següent tenor
literal:
.../...
INFORME D’OFICI SOBRE LA TITULARITAT DE LES FINQUES 2.1, 2.2, 3.10 i 3.12 DEL
PROJECTE DE REFERÈNCIA
Seguint les indicacions, i sota la supervisió de la Lletrada Montserrat Manrique Jerez, s'emet
d’ofici el següent informe atenent la que s’ha tingut coneixement de la possible variació de la
titularitat de les finques ressenyades a continuació, motiu pel qual es considera procedir a la
seva constatació.
Finca 2.1
Al Dictamen d’aprovació inicial de béns i drets de l’expedient 2018/9073, consta com a titular
INMOBILIARIA R, S.L., però actualment consta cadastralment que el titular és
PROMOCIONES DOSRIUS, S.L., S.L., i s'ha constatat que registralment, una vegada
estudiada informació aportada que el titular és PROMOCIONS DOSRIUS, S.L., amb domicili
a efectes de notificacions a C. Madalenes 25, 2; 08002 Barcelona.
Finca 2.2
Al Dictamen d’aprovació inicial de béns i drets de l’expedient 2018/9073 consta com a titular
XXX, i es constata que actualment cadastralment el titular de la finca també és XXX, però
s'ha tingut coneixement que aquest senyor es avui difunt, i els seus descendents manifesten
que aquesta finca va ser venuda a la urbanització Can Massuet. Així doncs, una vegada
contrastada aquesta informació amb els titulars de la urbanització i revisada la informació
registral es constata que la titularitat de la finca recau en PROMOCIONS DOSRIUS, SA,
amb domicili a efectes de notificacions a C. Madalenes 25, 2; 08002 Barcelona.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Finca 3.10
Al Dictamen d’aprovació inicial de béns i drets de l’expedient 2018/9073 consta com a titular
XXX, però actualment cadastralment la finca consta com a titular XXX. Registralment n'és
titular XXX. D’acord amb la informació anterior i amb la comunicació verbal mantinguda amb
el titular actual, es constata que la titularitat de la finca recau en XXX.
Finca 3.12
Al Dictamen d’aprovació inicial de béns i drets de l’expedient 2018/9073 consta com a titular
XXX. Segons cadastre, actualment consta que la titularitat de la finca recau en XXX (en
realitat el nom correcte és XXX), però com a conseqüència de les investigacions realitzades
s'ha constatat que el titular registral de la finca és XXX i XXX, domiciliades a C. Sant Isidre,
11, 08310 Argentona i a C. Sagrada Família, 4, 08304 Mataró, respectivament.
Un altre fet que s’ha constatat en aquesta revisió d’ofici és que en el Dictamen d’aprovació
inicial de béns i drets de l’expedient 2018/9073, les afectacions de les finques de les quals
n’és titular l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA s’han tipificat com a Cessió/mutació
demanial i en realitat s’han de considerar com a Autoritzacions.
.../...

En conseqüència és procedent la modificació de la relació de béns i drets afectats, en
quant a la titularitat de les finques 1.2, 2.1, 2.2, 3.10 i 3.12 i les afectacions de les
finques de les quals n’és titular l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, ubicades terme
municipal de Dosrius.
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS MODIFICADA

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

OCUP TEMP
SERV

EXP
SERVEIS

SERV. PAS
AERIA

OCUP TEMP
VIALS

SUPERFICIES AFECTADES (m2 )

EXPROP VIALS

PARCEL·LA

POLÍGON

TITULAR

DADES CADASTRALS

NATURALESA

FINCA

DADES AFECTATS

1.2

XXX
XXX
XXX
XXX

Rústica

33

9

359,00

0,00

0,00

125,00

0,00

SNU/
Arbrat
Ribera

2.1

Promocions Dosrius, S.L.

Urbana

17635

1

428,00

9,00

40,00

61,00

90,00

SNU/Agrar
i Urbà (13)

2.2

Promocions Dosrius, S.L.

Rústica

33

55

339,00

9,00

17,00

271,00

81,00

SNU/
Matolls

3.10

XXX

Rústica

14

8

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

SNU/
Matolls

3.12

XXX
XXX

Rústica

31

67

0,00

5,00

34,00

43,00

85,00

SNU
/Matolls

RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS
MODIFICADA

CESSIÓ
SERVEIS/
MUTACIÓ
DEMANIAL

VIALS
AUTORITZAC

SERVEIS
AUTORITZAC

Rústica

25

9011

0,00

0,00

63,00

0,00

2.9

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

33

9007

0,00

0,00

60,00

0,00

2.11

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

28

9007

0,00

0,00

63,00

0,00

3.8

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

31

9004

0,00

0,00

66,00

0,00

3.9

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

14

9012

0,00

0,00

47,00

0,00

3.13

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

31

9003

0,00

0,00

0,00

61,00

PARCEL·LA

Agència Catalana de l’Aigua

TITULAR

POLÌGON

1.7

FINCA

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

SUPERFICIES AFECTADES (m2 )
CESSIÓ VIALS/
MUTACIÓ
DEMANIAL

DADES CADASTRALS
NATURALESA

DADES AFECTATS

SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent

Havent estat resoltes les al·legacions presentades, en base als arguments exposats es
considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del Projecte
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constructiu “Millora de talús a Can Rimbles. Eixamplament d’obres de fàbrica als
PK 3+150 i 3+570 de la carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can Bigues. TM.
Dosrius”, i de la relació de béns i drets afectats per les obres, pel seu pressupost de
quatre-cents setanta-set mil dos-cents set euros amb dotze cèntims
(477.207,12 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (100.213,50 EUR), resulta
tenir un pressupost total de 577.420,62 EUR, i un pressupost per a coneixement de
l’Administració de 624.945,41 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració
d’expropiacions de 47.524,79 EUR.
Fonaments de dret
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març.
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny,
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el
període d’informació pública.
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels terrenys.
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva.
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels
projectes i la responsabilitat derivada al respecte.
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei.
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte.
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En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte.
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957.
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels
quals siguin afectats.
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan
competent.
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de
Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. ESTIMAR les al·legacions que han estat formulades en data 31 de juliol de
2020, pel senyor XXX, en nom i representació pròpia i de les senyores XXX, XXX i
XXX, com a titular de la finca 1.2 de la relació de béns i drets afectats per les obres del
projecte constructiu “Millora de talús a Can Rimbles. Eixamplament d’obres de
fàbrica als PK 3+150 i 3+570 de la carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can
Bigues. TM. Dosrius”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva de
la present resolució i modificar la relació de béns i drets aprovada inicialment.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats que havia estat
aprovada inicialment, modificada en el sentit que s’exposa en la part expositiva de la
present resolució.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM. DOSRIUS

1.1

1.2

1.3

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

OCUP TEMP
SERV

OCUP TEMP
VIALS

SERV. PAS
AERIA

EXP
SERVEIS

SUPERFICIES AFECTADES (m2 )

EXPROP VIALS

PARCEL·LA

POLÍGON

TITULAR

DADES CADASTRALS

NATURALESA

FINCA

DADES AFECTATS

25

83

289,00

0,00

0,00

222,00

0,00

SNU/
Conreu
Regadiu

Rústica

33

9

359,00

0,00

0,00

125,00

0,00

SNU/
Arbrat
Ribera

Rústica

25

12

285,00

0,00

0,00

127,00

0,00

SNU/
Arbrat
Ribera

Rústica

2.1

Promocions Dosrius, S.L.

Urbana

17635

1

428,00

9,00

40,00

61,00

90,00

SNU/Agr
ari Urbà
(13)

2.2

Promocions Dosrius, S.L.

Rústica

33

55

339,00

9,00

17,00

271,00

81,00

SNU/
Matolls

2.3

Promocions Dosrius, S.L.

Rústica

28

3

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SNU/
Matolls

2.4

XXX
XXX

Rústica

32

33

178,00

0,00

0,00

192,00

0,00

2.5

XXX
XXX

Rústica

33

12

182,00

0,00

0,00

230,00

0,00

3.1

XXX

Rústica

31

58

1830,0
0

0,00

0,00

853,00

0,00

3.2

XXX

Rústica

14

16

710,00

5,00

153,00

856,00

299,00

3.3

XXX
XXX

Rústica

14

17

43,00

0,00

0,00

28,00

0,00

3.4

XXX
XXX

Rústica

31

60

962,00

0,00

0,00

507,00

0,00

3.5

Lause, SL

Rústica

31

61

1062,0
0

0,00

0,00

494,00

0,00

SNU/
Matolls
SNU/
Conreu
Secà
SNU/
Matolls
SNU/
Conreu
secà
SNU/
Matolls
SNU/
Conreu
secà
SNU/
Fruitals
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3.6

Lause SL

Rústica

14

18

778,00

0,00

0,00

670,00

0,00

3.10

XXX

Rústica

14

8

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

Rústica

31

57

0,00

0,00

18,00

0,00

34,00

Rústica

31

67

0,00

5,00

34,00

43,00

85,00

3.11
3.12

XXX
XXX
XXX
XXX

Secà
SNU/
Fruitals
Secà
SNU/
Matolls
SNU/
Pineda
SNU
/Matolls

RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS

CESSIÓ
SERVEIS/
MUTACIÓ
DEMANIAL

VIALS
AUTORITZAC

SERVEIS
AUTORITZAC

Rústica

33

9009

207,00

0,00

55,00

0,00

1.7

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

25

9011

0,00

0,00

63,00

0,00

1.8

Ajuntament de Dosrius

Rústica

264,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Ajuntament de Dosrius

Rústica

32

9001

11,00

0,00

9,00

0,00

2.9

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

33

9007

0,00

0,00

60,00

0,00

2.11

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

28

9007

0,00

0,00

63,00

0,00

2.12

Ajuntament de Dosrius

Rústica

28

9003

17,00

0,00

11,00

0,00

3.8

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

31

9004

0,00

0,00

66,00

0,00

3.9

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

14

9012

0,00

0,00

47,00

0,00

3.13

Agència Catalana de l’Aigua

Rústica

31

9003

0,00

0,00

0,00

61,00

PARCEL·LA

Ajuntament de Dosrius
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FINCA

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA

SUPERFICIES AFECTADES (m2 )
CESSIÓ VIALS/
MUTACIÓ
DEMANIAL

DADES CADASTRALS
NATURALESA

DADES AFECTATS

SNU/
Camí
SNU/
Torrent
SNU
/Camí
SNU/
Camí
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Camí
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent
SNU/
Torrent

Tercer. APROVAR definitivament el referit projecte constructiu d’obres, amb un
pressupost de quatre-cents setanta-set mil dos-cents set euros amb dotze
cèntims (477.207,12 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA
(100.213,50 EUR), resulta tenir un pressupost total de 577.420,62 EUR, i un
pressupost per a coneixement de l’Administració de 624.945,41 EUR, IVA inclòs, el
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 47.524,79 EUR. Talment, 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, i no ha estat
previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.
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Quart.-DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el
tràmit de la informació pública la present resolució esdevindrà definitiva.
Cinquè. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), període durant el qual es
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació, a la Seu
electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/csv.asp Verificació de
documents CSV c5963d1c26ed449cd43c
Sisè. EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent els continguts dels
acords per un període de 30 dies hàbils.
Setè.-NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren
a la relació de béns i drets.”
Documents vinculats
Projecte(c5963d1c26ed449cd43c)
Perfil

Signatari
XXX5456XX RODRIGO DEL POZO (R:
B61071049)
XXX5456XX RODRIGO DEL POZO (R:
B61071049)

Data signatura
27/05/2020, 13:08

Tècnic/a del Servei Promotor

Francisca Barroso Torrado (SIG)

04/06/2020, 19:55

Cap del Servei/Oficina

CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos

05/06/2020, 08:33

27/05/2020, 14:13

44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments de Montcada i Reixac, Sant Pere de Ribes i Vilanova del Vallès,
relatiu al 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.

Actualment, en el conjunt de carreteres que formen part de la xarxa local de
carreteres de la Diputació, s’identifiquen 62 elements reductors de velocitat (en
endavant, ERV) que no disposen d’il·luminació nocturna.
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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 projecte “Il·luminació dels elements reductors de
velocitat de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona”, per un
import de 477.650,49 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.

3.

El tipus d’actuacions que es contemplen són:
• Enderrocar ERV i instal·lar-los sota punts de llum propers o en altres
emplaçaments que comptin amb il·luminació adequada.
• Eliminar ERV en cas d’identificar la no idoneïtat de localització.
• Mantenir l’emplaçament dels ERV i il·luminar-los mitjançant la instal·lació de
punts de llum que es connecten a xarxes d’enllumenat públic properes.
• Mantenir l’emplaçament dels ERV i il·luminar-los mitjançant la instal·lació de
punts de llum autònoms amb alimentació solar, en aquells casos que es trobin
massa lluny de la xarxa d’enllumenat públic.

4.

Addicionalment, es contempla reinstal·lar el ERV en cas que l’actual estigui en mal
estat o sigui d’una tipologia en desús, instal·lar bandes transversals d’alerta quan
l’element tingui funció de porta d’entrada i/o millorar la senyalització de l’entorn on
està situat l’element.

5.

Els ERV que es preveu il·luminar mitjançant fanals autònoms amb alimentació
solar són els següents:
• Una esquena d’ase situada al PK 8+410 de la BV-5011, a la Vallençana
Baixa, al TM de Montcada i Reixac, mitjançant 1 fanal.
• Dues esquenes d’ase situades al PK 2+420 i al PK 2+500 de la BV-2112, al
TM de Sant Pere de Ribes, mitjançant 2 fanals.
• Una esquena d’ase al PK 21+385 de la BV-5001, al TM de Vilanova del
Vallès, mitjançant 1 fanal.

6.

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.

7.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens
locals adherits 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).

8.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, considerant que les
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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.
9.

Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de nou
mesos

10. 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.
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 477.650,49 EUR (IVA inclòs), que
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
12. 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.
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4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb els Ajuntaments reuneix les
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), de la Refosa núm.
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB
del 19 de desembre de 2019.
7. De conformitat amb 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
ACORDS
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Montcada i Reixac, Sant Pere de Ribes i Vilanova del
Vallès, relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu “IL·LUMINACIÓ DELS
ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT DE LA XARXA LOCAL DE
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA”, tot això d’acord amb el text
de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
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CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE MONTCADA I
REIXAC, SANT PERE DE RIBES I VILANOVA DEL VALLÈS, RELATIU A LES OBRES DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU “IL·LUMINACIÓ DELS ELEMENTS REDUCTORS DE
VELOCITAT DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del
19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais
Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament, Sra. Laura Campos Ferrer, i assistit per la secretària de la corporació, Sra.
Maria José López Pallarés.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament, Sr. Abigail Garrido Tinta, i assistit pel secretari accidental de la corporació, Sr.
Santiago Blanco Serrano.
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta
de l’Ajuntament, Sr. Yolanda Lorenzo García, i assistit pel secretari de la corporació, Sr.
Manuel Ramal Mata.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Actualment, en el conjunt de carreteres que formen part de la xarxa local de carreteres
de la Diputació, s’identifiquen 62 elements reductors de velocitat (en endavant, ERV) que
no disposen d’il·luminació nocturna.
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 “Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la xarxa
local de carreteres de la Diputació de Barcelona” en el qual es fa una proposta d’actuació
per un import de 477.650,49 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.
3. El tipus d’actuacions que es contemplen són:
• Enderrocar ERV i instal·lar-los sota punts de llum propers o en altres emplaçaments
que comptin amb il·luminació adequada.
• Eliminar ERV en cas d’identificar la no idoneïtat de localització.
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• Mantenir l’emplaçament dels ERV i il·luminar-los mitjançant la instal·lació de punts de
llum que es connecten a xarxes d’enllumenat públic properes.
• Mantenir l’emplaçament dels ERV i il·luminar-los mitjançant la instal·lació de punts de
llum autònoms amb alimentació solar, en aquells casos que es trobin massa lluny de
la xarxa d’enllumenat públic.
4. Addicionalment, es contempla reinstal·lar el ERV en cas que l’actual estigui en mal estat
o sigui d’una tipologia en desús, instal·lar bandes transversals d’alerta quan l’element
tingui funció de porta d’entrada i/o millorar la senyalització de l’entorn on està situat
l’element.
5. Els ERV que es preveu il·luminar mitjançant fanals autònoms amb alimentació solar són
els següents:
• Una esquena d’ase situada al PK 8+410 de la BV-5011, a la Vallençana Baixa, al TM
de Montcada i Reixac, mitjançant 1 fanal.
• Dues esquenes d’ase situades al PK 2+420 i al PK 2+500 de la BV-2112, al TM de
Sant Pere de Ribes, mitjançant 2 fanals.
• Una esquena d’ase al PK 21+385 de la BV-5001, al TM de Vilanova del Vallès,
mitjançant 1 fanal.
6. 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.
7. 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).
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 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.
9. 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
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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 els Ajuntaments de
Montcada i Reixac, Sant Pere de Ribes i Vilanova del Vallès, en ordre a l’execució per part
de la Diputació, de les obres del projecte constructiu IL·LUMINACIÓ DELS ELEMENTS
REDUCTORS DE VELOCITAT DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 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 477.650,49 EUR (IVA inclòs), a càrrec de la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

Execució de les obres del projecte constructiu IL·LUMINACIÓ DELS ELEMENTS
REDUCTORS DE VELOCITAT DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, amb un import total de 477.650,49 EUR (IVA inclòs), que corresponen al
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.

-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 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.
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
L’Ajuntament de Montcada i Reixac 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 Montcada i Reixac des de la finalització de les obres,
inclosos els elements que formen part de la instal·lació d’enllumenat..
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
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Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 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 Sant Pere de Ribes des de la finalització de les
obres, inclosos els elements que formen part de la instal·lació d’enllumenat..
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Cinquè.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès 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 Vilanova del Vallès des de la finalització de les
obres, inclosos els elements que formen part de la instal·lació d’enllumenat..
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Sisè.- 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.
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.
Setè.- 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 de les 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.
Vuitè.- Efectes del conveni
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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.
Novè.- 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.
Desè.- 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.
Onzè.- 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.

Dotzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació, un
representant tècnic de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, un representant tècnic de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i un representant tècnic de l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès.
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La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Tretzè.- 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
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que
s’assenyala
(Sg. Per l’Ajuntament de Montcada i Reixac: Laura Campos Ferrer, Alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament; Maria José López Pallarés, Secretària de la corporació; Per l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes: Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament; Santiago
Blanco Serrano, Secretari accidental de la corporació; Per l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès: Yolanda Lorenzo García, Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament; Manuel Ramal Mata,
Secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”
(...)

Segon. Notificar el contingut de la present resolució als Ajuntaments de Montcada i
Reixac, Sant Pere de Ribes i Vilanova del Vallès, als efectes del seu coneixement i
posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació del que disposa
l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants de les entitats participants.
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acordar la
resolució de la concessió, atorgament i desestimació dels recursos tècnics i
materials, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat en
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règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/15050).- 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 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant,
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos (AJG 5/2020).
2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, els recursos que són objecte
d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència
competitiva.
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos
objecte d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat els informes
d’instrucció, que s’han incorporat a l’expedient i que contenen l’explicació de la
forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes
rellevants relatius a la mateixa instrucció, específicament, els següents:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas
de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit
incomplert.
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord
amb l’article 17 del règim del Catàleg.
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels
estats següents:
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les.
b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat
els recursos disponibles per atendre-les.
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c. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com
tàcitament.
5. En data 27 d’octubre de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19
del règim del Catàleg, el qual va examinar i validar els esmentats informes, tal com
consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir
a resoldre el procediment de concessió dels recursos.
Fonaments de dret
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada
per decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
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OFICINA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ I ACTUACIÓ EN INFRAESTRUCTURES
Recurs: Camins Municipals
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis
Criteri 3: Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs anteriors

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

Ens
Ajuntament
d'Avinyonet
del Penedès
Ajuntament de
Campins
Ajuntament de
Castell de
l'Areny
Ajuntament de
Collbató
Ajuntament de
Gaià
Ajuntament de
la Garriga
Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de
Puigdàlber
Ajuntament de
Rajadell
Ajuntament de
Rubió
Ajuntament de
Sant Esteve
de
Palautordera
Ajuntament de
Sant Martí
Sesgueioles

Imports amb IVA inclòs
Anualitat
Puntuació
2023
criteri 1

NIF

Actuació

Núm. PMT

Codi XGL

Cost total
(EUR)

Anualitat
2022

P0801300E

Assessorament tècnic-jurídic
ordenances

2040005633

20/Y/295427

1.300,00

650,00

650,00

P0803800B

Inventari de camins municipals
(actualització)

2040000970

20/Y/295428

3.500,00

1.750,00

P0805600D

Inventari de camins municipals
(actualització)

2040018110

20/Y/295429

6.100,00

P0806800I

Assessorament tècnic-jurídic
ordenances

2040007689

20/Y/295430

P0808900E

Inventari de camins municipals

2040002009

P0808700I

Inventari de camins municipals
(actualització)

P0800500A

Inventari de camins municipals
(actualització)

P0817300G
P0817700H
P0818400D

Assessorament tècnic-jurídic
ordenances
Assessorament tècnic-jurídic
ordenances
Assessorament tècnic-jurídic
ordenances

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
Total

50

30

0

80

1.750,00

50

20

0

70

3.050,00

3.050,00

50

20

0

70

1.300,00

650,00

650,00

50

30

0

80

20/Y/295447

25.700,00

12.850,00

12.850,00

50

10

10

70

2040030662

20/Y/295767

4.900,00

2.450,00

2.450,00

50

20

5

75

2040029113

20/Y/295768

4.700,00

2.350,00

2.350,00

50

20

15

85

2040010696

20/Y/295769

1.300,00

650,00

650,00

50

30

0

80

2040011146

20/Y/295770

1.300,00

650,00

650,00

50

30

0

80

2040012915

20/Y/295771

1.300,00

650,00

650,00

50

30

0

80

P0820600E

Inventari de camins municipals

2040005512

20/Y/295772

7.600,00

3.800,00

3.800,00

50

10

10

70

P0822800I

Inventari de camins municipals
(actualització)

2040003548

20/Y/295773

2.900,00

1.450,00

1.450,00

50

20

0

70
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NIF

Actuació

Núm. PMT

Codi XGL

Cost total
(EUR)

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Puntuació
criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
Total

P0824100B

Inventari de camins municipals
(actualització)

2040030674

20/Y/295774

7.300,00

3.650,00

3.650,00

50

20

0

70

P0824800G

Inventari de camins municipals
(actualització)

2040010849

20/Y/295775

4.200,00

2.100,00

2.100,00

50

20

5

75

P0825700H

Assessorament tècnic-jurídic
ordenances

2040005580

20/Y/295432

1.300,00

650,00

650,00

50

30

0

80

P0825900D

Assessorament tècnic-jurídic
ordenances

2040016928

20/Y/295433

1.300,00

650,00

650,00

50

30

0

80

2040023979

20/Y/295434

1.300,00

650,00

650,00

50

30

5

85

2040008344

20/Y/295435

1.300,00

650,00

650,00

50

30

0

80

2040015710

20/Y/295776

3.700,00

1.850,00

1.850,00

50

20

0

70

2040001044

20/Y/295777

4.400,00

2.200,00

2.200,00

50

20

5

75

Ens
Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Osormort
Ajuntament de
Santa Eulàlia
de Ronçana
Ajuntament de
Santa Maria
de Miralles
Ajuntament de
Santa Maria
de
Palautordera
Ajuntament de
Torrelavit
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament
del Papiol

P0828700E
P0829500H
P0829700D
P0815700J

Assessorament tècnic-jurídic
ordenances
Assessorament tècnic-jurídic
ordenances
Inventari de camins municipals
(actualització)
Inventari de camins municipals
(actualització)

b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Imports amb IVA inclòs
Ens

NIF

Actuació

Núm. PMT

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
(EUR)

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0806100D

Inventari de
camins municipals

2040007442

20/Y/295431

16.830,00

1.870,00

18.700,00

8.415,00

935,00

8.415,00

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

P0810600G

2040007817

20/Y/295437

5.120,00

1.280,00

6.400,00

2.560,00

640,00

2040013131

20/Y/295779

10.400,00

2.600,00

13.000,00

5.200,00

2040006491

20/Y/295780

4.160,00

1.040,00

5.200,00

2040014303

20/Y/295781

9.050,00

9.050,00

2040018043

20/Y/295782

18.900,00

2.100,00

Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Pallejà
Ajuntament de
Rubí
Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola

P0811900J
P0815600B
P0818300F
P0809700H

Inventari de
camins municipals
(actualització)
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals

Aportació
Ens local
(EUR)

Cost total
(EUR)

Punt.
criteri
1

Punt.
criteri
2

Punt.
criteri
3

Puntuació
Total

935,00

50

10

15

75

2.560,00

640,00

50

20

5

75

1.300,00

5.200,00

1.300,00

50

10

10

70

2.080,00

520,00

2.080,00

520,00

50

10

10

70

18.100,00

4.525,00

4.525,00

4.525,00

4.525,00

50

10

10

70

21.000,00

9.450,00

1.050,00

9.450,00

1.050,00

50

10

10

70

DIBA
2022

ENS
2022

DIBA
2023

ENS
2023
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Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

P0830600C

Inventari de
camins municipals

2040008442

20/Y/295783

7.735,00

4.165,00

11.900,00

3.867,50

2.082,50

3.867,50

2.082,50

50

10

15

75

OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens
Criteri 2: Informe que justifiqui el grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació
en altres municipis
Criteri 3: Haver demanat l’estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
Criteri 4: Existència d’obligació legal

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

Ens
Ajuntament
Sant Julià
Vilatorta

NIF
de
de

P0821800J

Actuació
Revisió del pla
mobilitat urbana
municipi

de
del

Núm. PMT

Codi XGL

Cost total
(EUR)

2040013244

20/Y/295440

10.000,00

Anualitat
2021
5.000,00

Imports amb IVA inclòs
Anualitat
Puntuació
2022
criteri 1
5.000,00

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
criteri 4

Puntuació
Total

30

10

0

90

50

b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:

Ajuntament
de Berga

P0802200F

Ajuntament
de Castellar
del Vallès

P0805000G

Ajuntament
de Gavà

P0808800G

Actuació
Prioritat 1 - Revisió i
actualització del Pla
de Mobilitat Urbana
de Berga
Revisió del PMU de
Castellar del Vallès
(prioritat 1)
Seguiment del Pla de
Mobilitat Urbana
Sostenible de Gavà i
suport a la

Núm. PMT

Codi XGL

2040023202

20/Y/295436

38.400,00

9.600,00

48.000,00

7.680,00

2040015416

20/Y/295438

33.800,00

18.200,00

52.000,00

2040016158

20/Y/295439

11.797,50

6.352,50

18.150,00

Aportació
Ens local
(EUR)

Cost total
(EUR)

DIBA
2021

ENS
2021

Punt.
criteri
4

NIF

Punt.
criteri
3

Ens

Punt.
criteri
1
Punt.
criteri
2

Imports amb IVA inclòs
Aportació
de la
Diputació
(EUR)

DIBA
2022

ENS
2022

Punt.
Total

1.920,00

30.720,00

7.680,00

50

30

10

10

100

6.760,00

3.640,00

27.040,00

14.560,00

50

30

0

10

90

5.898,75

3.176,25

5.898,75

3.176,25

50

30

10

0

90
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Ajuntament
de Martorell
Ajuntament
de Parets
del Vallès
Ajuntament
de Pineda
de Mar
Ajuntament
de Sant
Feliu de
Llobregat

P0811300C
P0815800H

implementació de les
mesures que resultin
Pla de mobilitat
urbana sostenible
(PMUS) de Martorell
Estudis i plans de
mobilitat urbana
sostenible

Núm. PMT

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
(EUR)

Aportació
Ens local
(EUR)

Cost total
(EUR)

2040034599

20/Y/295762

42.900,00

23.100,00

66.000,00

8.580,00

4.620,00

34.320,00

18.480,00

50

30

0

10

90

2040030869

20/Y/295763

40.000,00

10.000,00

50.000,00

8.000,00

2.000,00

32.000,00 €

8.000,00

50

30

10

0

90

DIBA
2021

ENS
2021

DIBA
2022

ENS
2022

Punt.
criteri
4

Actuació

Punt.
criteri
3

NIF

Punt.
criteri
1
Punt.
criteri
2

Ens

Punt.
Total

P0816200J

Pla mobilitat
sostenible, Prioritat 1

2040009086

20/Y/295764

42.900,00

23.100,00

66.000,00

8.580,00

4.620,00

34.320,00

18.480,00

50

30

10

10

100

P0821000G

Prioritat 1: Redacció
d'un Pla
d'Aparcaments
municipal (Oferta i
Gestió)

2040009039

20/Y/295765

6.500,00

3.500,00

10.000,00

3.250,00

1.750,00

3.250,00

1.750,00

50

30

10

0

90

c) Mitjans propis:
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible
Ens

NIF

Ajuntament de
Les Cabanyes

P0802700E

Actuació
Xarxa de carril bici a Les
Cabanyes

Núm. PMT

Codi XGL

Puntuació
criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
criteri 4

Puntuació
Total

2040048321

20/Y/295766

50

30

10

0

90

OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis
Criteri 3: Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs de serveis anteriors
Criteri 4: Existència d’obligació legal
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

NIF

Ajuntament de
Bagà
Ajuntament de
Borredà
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Casserres
Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de
Vilada

Actuació

P0801600H
P0802400B
P0822400H
P0804800A
P0823400G
P0830000F

Pla d'accessibilitat
municipal de Bagà
Actualització Pla
Accessibilitat de Borredà.
Pla d'accessibilitat de
Calldetenes. Prioritat 1
Pla d’Accessibilitat de
Casserres (Prioritat 1)
Pla d'accessibilitat del
nucli de Sant Pere de
Vilamajor (Prioritat 1)
Pla d'accessibilitat als
carrers de Vilada

Cost total
(EUR)

Imports amb IVA inclòs
Anualitat
Puntuació Puntuació
2022
criteri 1
criteri 2

Anualitat
2021

Puntuació
criteri 3

Puntuació
criteri 4

Puntuació
Total

25

0

10

85

50

20

5

10

85

7.000,00

50

30

10

10

100

1.800,00

4.200,00

50

25

0

10

85

14.000,00

4.200,00

9.800,00

50

20

10

10

90

6.000,00

1.800,00

4.200,00

50

25

0

10

85

Núm. PMT

Codi XGL

2040033604

20/Y/295443

8.000,00

2.400,00

5.600,00

50

2040006404

20/Y/295444

6.000,00

1.800,00

4.200,00

2040008298

20/Y/295445

10.000,00

3.000,00

2040030984

20/Y/295785

6.000,00

2040015183

20/Y/295786

2040003494

20/Y/295787

b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:

Ajuntament de
Castellar del
Vallès

P0805000G

Ajuntament de
Castelldefels

P0805500F

Ajuntament de
Montcada i
Reixac

P0812400J

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

Revisió del Pla
d'accessibilitat
de Castellar del
Vallès (prioritat
2)
Plans
d'accessibilitat Prioritat 1
Realització de
pla
d'accessibilitat
municipal Prioritat 1
Actualització del
pla
d'accessibilitat
municipal
Estudis i plans
d'accessibilitat a

Núm. PMT

Codi XGL

2040015419

20/Y/295788

22.750,00

12.250,00

2040006397

20/Y/295789

35.000,00

2040000988

20/Y/295441

2040013879
2040015725

Aportació
Ens local
(EUR)

Cost total
(EUR)

criteri
4

Actuació

criteri
3
Punt.

NIF

criteri
2
Punt.

Ens

Punt.
criteri
1
Punt.

Imports amb IVA inclòs
Aportació
de la
Diputació
(EUR)

DIBA
2021

ENS
2021

DIBA
2022

ENS
2022

Punt.
Total

35.000,00

6.825,00

3.675,00

15.925,00

8.575,00

50

20

5

10

85

35.000,00

70.000,00

10.500,00

10.500,00

24.500,00

24.500,00

50

30

5

10

95

24.700,00

13.300,00

38.000,00

7.410,00

3.990,00

17.290,00

9.310,00

50

30

0

10

90

20/Y/295790

16.000,00

4.000,00

20.000,00

4.800,00

1.200,00

11.200,00

2.800,00

50

20

5

10

85

20/Y/295442

16.800,00

4.200,00

21.000,00

5.040,00

1.260,00

11.760,00

2.940,00

50

30

10

10

100

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Ajuntament
d'Esplugues
de Llobregat

P0807600B

Palafolls
(prioritat 1)
Estudis i Plans
d’Accessibilitat a
la via pública i
als edificis
públics
Pla
d'Accessibilitat
Universal
d'Esplugues de
Llobregat.

Núm. PMT

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
(EUR)

Aportació
Ens local
(EUR)

Cost total
(EUR)

2040019446

20/Y/295791

12.800,00

3.200,00

16.000,00

3.840,00

2040010666

20/Y/295792

26.000,00

14.000,00

40.000,00

7.800,00

DIBA
2021

ENS
2021

criteri
4

Actuació

criteri
3
Punt.

NIF

criteri
2
Punt.

Ens

Punt.
criteri
1
Punt.
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DIBA
2022

ENS
2022

Punt.
Total

960,00

8.960,00

2.240,00

50

30

5

10

95

4.200,00

18.200,00

9.800,00

50

30

0

10

90
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de
la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. L’acceptació
comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva
execució.
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona
l’acceptació del recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació,
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi
presentat l’acceptació ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent
renúncia.
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. Per a assistències que es fan amb mitjans propis:
- La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre
dels 3 mesos següents a la seva entrega a l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals per part de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.
Per a assistències que es fan amb recursos externs:
- La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en
el termini de 3 mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de
l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
Cinquè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre
gestor estimi oportuns, pel recurs Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible que es
presta amb mitjans propis i per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es
concreta en l’equip de la Unitat de mobilitat de la l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local
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Sisè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa,
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat per l’import de l’adjudicació de la
contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva liquidació, si ha
variat.
Setè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han
d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que
es correspon al percentatge assumit per l’ens.
2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal
que procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte
general, en el termini d’un mes.
3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els
percentatges que figuren en el present decret.
4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al
percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no
ingressat amb altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona.
Vuitè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es
determinen a continuació:
Recurs: Camins municipals
Per a “Inventaris de camins municipals” Inventaris municipals de camins
(actualització a partir del Catàleg de camins municipals prèviament redactat)
a) Facilitar la relació de camins i senders considerats municipals o que es creu es pot
defensar la seva titularitat pública, així com els camins i senders dels que es tinguin
dubtes respecte la seva titularitat. L’empresa consultora i Diputació començaran l’estudi
en base a aquesta primera població de camins. En concret, l’ajuntament haurà de
facilitar la següent informació:
a. Plànol general del municipi amb els camins i senders que es considera podrien de
formar part de l’Inventari, grafiats (ja sigui en format paper o en format digital).
b. Previsió de la longitud de camins municipals a inventariar i senders a incorporar (Km),
si es coneix.
c. Nom amb el que es coneix a cada camí o sender, si en té algun, així com el seu
topònim inicial i el seu topònim final.
d. Còpia de l’Inventari de camins municipals antic o del Catàleg de camins municipals
prèviament redactat, si s’escau.
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b) Acompanyar als redactors del catàleg, en el cas que fos necessari, en la feina de camp
per determinar la situació dels camins, amb indicació del lloc o paratge on radica i on
acaba, així com al llarg de tota la traça, si així es requerís.
c) Gestionar l’obertura dels camins en el cas que algun s’hi trobés tancat.
Per a “Assessorament tècnic-jurídic per a l'aprovació d'ordenances de regulació
d'usos de camins municipals (per ordenances prèviament redactades).
a) Previ al començament d’aquest estudi, es requerirà a l’ens local la redacció d’un informe
d’estat que detalli la problemàtica concreta per la qual s’ha sol·licitat aquest recurs.
b) Facilitar a l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació
l’expedient relacionat a l’aprovació de l’ordenança de regulació d’usos de camins: el
conjunt de camins sobre els que s’ha d’ordenar, l’ordenança prèviament redactada, les
al·legacions i respostes, si s’escau, així com d’altra informació i documentació derivada.
Per a tots els productes
a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. S’establiran reunions
conjuntes, si s’escau.
b) Permetre als tècnics redactors de l’estudi l’accés als fons jurídics de l’Ajuntament que els
mateixos requereixin.
c) Realitzar, juntament amb l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures,
una revisió de la maqueta dels treballs, lliurat per la Diputació de Barcelona, per tal de
localitzar possibles errades. Passat dos mesos des de la revisió sense cap esmena
municipal, la maqueta s’entendrà correcta.
d) Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència
de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la marca
s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la Direcció de
Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i els criteris
de la seva aplicació caldrà consultar el lloc http://www.diba.cat/web/sala-depremsa/imatge-corporativa.
Modificacions:
a) En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en
l’actuació objecte d’aquest ajut, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que s’estudiï la
possibilitat de la seva admissió.
b) Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens beneficiari
presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període
d’execució.”
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Recurs: Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible
Per a “Estudis i Plans de Mobilitat”
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents:
a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs.
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès per a la
redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, cartografia,
equipaments, esdeveniments destacats, etc.
c) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la
xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
d) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la
Xarxa Mobal.
e) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i gestió
de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona.
f) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de preveure la
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la
marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la Direcció
de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i els
criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc http://www.diba.cat/comunicacio.
Modificacions:
a) En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en
l’actuació objecte d’aquest ajut, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que s’estudiï la
possibilitat de la seva admissió.
b) Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens beneficiari
presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període
d’execució.”

En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del
recurs.
Recurs: Estudis i Plans d’accessibilitat
Per a “Estudis i Plans d’Accessibilitat”
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L’Ajuntament assumirà les obligacions següents:
a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs.
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès per a la
redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, cartografia,
equipaments, esdeveniments destacats, etc.
c) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la
xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
d) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe al web de la Xarxa
Mobal.
e) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i gestió
de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona.
f) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de preveure la
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la
marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la Direcció
de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i els
criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc http://www.diba.cat/comunicacio.
Modificacions:
a) En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en
l’actuació objecte d’aquest ajut, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que s’estudiï la
possibilitat de la seva admissió.
b) Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens beneficiari
presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període
d’execució.”

En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del
recurs.
Novè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor
valoració i/o manca de recursos:
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Oficina: Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
Recurs: Camins municipals
Ens
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Berga
Ajuntament de
Calella
Ajuntament de
Capolat
Ajuntament de
Cardona
Ajuntament de
Castellcir
Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de
Dosrius
Ajuntament de
la Llacuna
Ajuntament de
la Pobla de
Lillet
Ajuntament de
la Quar
Ajuntament de
Lliçà de Vall
Ajuntament de
Montseny
Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de
Pontons
Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca
Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de
Torelló
Ajuntament de
Torrelles de
Foix
Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de
Vilanova del
Camí

NIF
P0801800D
P0802200F
P0803500H
P0804400J
P0804600E
P0805400I
P0826600I
P0807400G
P0810300D
P0816500C
P0817600J
P0810700E
P0813600D
P0815400G
P0816700I

Actuació
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
(actualització)
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals
Inventari de
camins municipals

Núm. PMT

Puntuació
criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
TOTAL

2040021273

50

10

0

60

2040023203

0

10

10

20

2040005144

50

10

5

65

2040011245

50

10

5

65

2040014588

50

10

5

65

2040014426

0

20

5

25

2040007219

50

10

5

65

2040010555

50

10

0

60

2040007045

50

10

5

65

2040025655

50

10

0

60

2040028188

50

10

0

60

2040003177

0

10

15

25

2040003971

50

10

0

60

2040015714

0

10

5

15

2040008138

50

10

0

60

P0819500J

Inventari de
camins municipals

2040012678

50

10

0

60

P0823100C

Inventari de
camins municipals

2040034508

50

10

0

60

P0828500I

Inventari de
camins municipals

2040008490

0

10

0

10

P0828800C

Inventari de
camins municipals

2040003535

50

10

5

65

P0828900A

Inventari de
camins municipals

2040038264

0

10

5

15

P0829100G

Inventari de
camins municipals

2040007581

50

10

5

65

P0830300J

Inventari de
camins municipals

2040006563

50

10

0

60
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NIF

Actuació

Núm. PMT

Puntuació
criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
TOTAL

P0831000E

Inventari de
camins municipals

2040018332

50

10

5

65

2040018068

50

10

0

60

2040013739

0

30

0

30

2040016125

50

10

5

65

Ens
Ajuntament de
Vilanova del
Vallès
Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

Inventari de
camins municipals
Assessorament
tècnic-jurídic
ordenances
Inventari de
camins municipals

Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de
l'actuació en altres municipis
Criteri 3: Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs anteriors

Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible
Ens

NIF

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Ajuntament de
Cabrera de
Mar

P0802900A

Ajuntament de
Calldetenes

P0822400H

Ajuntament de
Calonge de
Segarra

P0803600F

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Ajuntament de
Castellví de la
Marca

P0806400H

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Ajuntament de
Gurb

P0809900D

Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès

P0800500A

Actuació
Estudis i plans de
mobilitat urbana
sostenible
Revisió del Pla de
mobilitat urbana
sostenible: Horitzó
2022
Estudi de
senyalització i
seguretat urbana del
municipi de Cabrera
de Mar
Estudi de camins
escolars. Prioritat 2
Estudi de mobilitat i
seguretat viària en la
zona urbana del nucli
d'Aleny (Prioritat: 1)
Estudi per a la
implantació de camins
escolars al municipi.
Pla de Camins
Escolars - Prioritat 1
Revisió i actualització
del Pla de Mobilitat
Urbana
Estudi i pla de
mobilitat urbana de
Gurb (Prioritat 1)
Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible al
Municipi de L'Ametlla
del Vallès

Núm. PMT

Puntuació
Criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
criteri 4

Puntuació
TOTAL

2040022158

50

20

10

0

80

2040008257

50

30

0

0

80

2040048737

50

20

0

0

70

2040008296

0

30

10

0

40

2040014746

50

10

0

0

60

2040001879

50

30

0

0

80

2040017821

50

30

0

0

80

2040013791

50

30

0

0

80

2040003792

50

30

0

0

80

2040029112

0

30

10

0

40
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Ens

NIF

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

Ajuntament de
Montclar

P0812900I

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

Ajuntament de
Premià de
Dalt

P0823000E

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de
Sant
Bartomeu del
Grau
Ajuntament de
Sant Esteve
de
Palautordera
Ajuntament de
Sant Joan
Despí
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de
Santa Eulàlia
de Riuprimer

P0819800D

Actuació
Pla de mobilitat
urbana sostenible
(PMUS) Lliçà de Vall
primera prioritat
Estudis i plans
d'accessibilitat del
nucli urbà de Montclar
Actualització del Pla
de Mobilitat Urbana
del 2012
Redacció del Pla de
Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS) de
Premià de Dalt
Projecte d'instal·lació
d'elements de
pacificació i reducció
de velocitat al territori
(Prioritat 1)
Redacció del Pla de
mobilitat urbana
sostenible de Sant
Bartomeu del Grau

Núm. PMT

Puntuació
Criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
criteri 4

Puntuació
TOTAL

2040030751

50

30

0

0

80

2040000456

50

10

0

0

60

2040012100

50

30

0

0

80

2040007060

50

30

0

0

80

2040009278

50

20

10

0

80

2040004398

50

10

0

0

60

P0820600E

Estudis i plans de
mobilitat urbana
sostenible

2040028039

0

30

0

0

30

P0821600D

Estudi de trànsit dels
accessos a Sant Joan
Despí

2040010049

50

30

0

0

80

P0822100D

Pla de mobilitat
urbana sostenible

2040017771

50

30

0

0

80

2040009396

50

30

0

0

80

2040035111

50

20

0

0

70

2040010231

50

30

0

0

80

2040013078

50

30

0

0

80

2040013088

0

30

0

0

30

P0822700A

P0822900G
P0824700I

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

P0825000C

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

P0825000C

Estudi de mobilitat
urbana sostenible del
nucli de les Cases
Noves al municipi de
Sant Martí Sarroca.
Prioritat 1
Seguretat viària i
senyalització a SALO2
Mobilitat del Nucli
Urbà
Estudi per la
implantació d’una
zona 30 al C/Mercè
entre 1r de maig i
Lope de VegaPrioritat 1
Estudi per la
implantació d’una
zona 30 a la Illa entre
C/ Escoles, Pont,
Mercè i Sant Pere Prioritat 2
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Ens

NIF

Ajuntament de
Seva

P0826900C

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

Ajuntament de
Torrelavit

P0828700E

Ajuntament de
Viladecavalls
Ajuntament de
Vilassar de
Mar
Ajuntament de
Vilassar de
Mar

Actuació
Pla de mobilitat
urbana municipal
(Prioritat 1)
Pla de Mobilitat de
l'àrea escolar del nucli
de Lavern
Estudi per a la creació
de nous Camins
Escolars
Redacció Pla de
Mobilitat Urbana
Sostenible
Estudi de Mobilitat del
barri de la Pineda
Nova (Prioritat 2)

Núm. PMT

Puntuació
Criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
criteri 4

Puntuació
TOTAL

2040014737

50

30

0

0

80

2040008580

50

30

0

0

80

2040010248

50

30

0

0

80

2040030285

50

30

0

0

80

2040027166

0

30

10

0

40

P0830100D

EMUS Viladecavalls

2040013869

50

30

0

0

80

P0821700B

Estudi de millora del
transport púbic.
Prioritat 1

2040014791

50

30

0

0

80

P0821700B

Estudis d'aparcament.
Prioritat 2

2040014789

0

30

0

0

30

2040015201

50

10

0

0

60

2040020319

50

20

0

10

80

2040007934

50

30

0

0

80

2040034762

50

30

0

0

80

2040016774

50

30

0

0

80

2040040294

50

30

0

0

80

Ajuntament
del Bruc

P0802500I

Ajuntament
del Prat de
Llobregat

P0816800G

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J

Consell
Comarcal del
Bages

P5800009B

Consell
Comarcal del
Vallès
Occidental

P5800007F

Estudi per la
construcció d'un carril
bici
Actualització del Pla
de mobilitat urbana
sostenible del Prat de
Llobregat (única
sol·licitud)
Camí escolar Escola
Mare de Déu de
Montserrat
Estudi i pla de
mobilitat urbana
sostenible d'Olvan
Estudi per a una
mobilitat urbana
sostenible
Estudi de l'entorn urbà
de la seu del Consell
Comarcal del Vallès
Occidental, i de la
mobilitat sostenible en
aquest entorn, en
col·laboració amb les
organitzacions
públiques que integren
el veïnat.

Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens
Criteri 2: Informe que justifiqui el grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents
implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis
Criteri 3: Haver demanat l’estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
Criteri 4: Existència d’obligació legal
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Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat
Ens

NIF

Ajuntament de
Caldes de Montbui

P0803300C

Ajuntament de
Gurb

P0809900D

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

P0823800H

Ajuntament de
Tiana
Ajuntament
d'Olvan

P0828200F
P0814300J

Actuació
Prioritat 2 - Pla
d’accessibilitat de
Caldes de Montbui
Estudi i pla
d'accessibilitat (Prioritat
2)
Pla d'Accessibilitat.
Redacció de document Prioritat 2
Prioritat 2. Pla
d'accessibilitat municipal
a Matadepera
Redacció d'un pla
d'accessibilitat (edificis
municipals i via pública)
Estudi de millora de
l'accessibilitat i pla
d'actuació per realitzar
l'eliminació progressiva
de les barreres en el
Casc Urbà
Estudi d’accessibilitat
dels edificis municipals
Estudi i pla
d'accessibilitat d'Olvan

Núm. PMT

Puntuació
Criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
criteri 4

Puntuació
TOTAL

2040006478

0

20

0

10

30

2040003798

0

20

0

10

30

2040004315

0

30

5

10

45

2040012983

0

30

10

10

50

2040013246

0

20

0

10

30

2040008530

50

15

0

10

75

2040006459

50

20

0

10

80

2040034764

0

20

0

10

30

Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis
Criteri 3: Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs de serveis anteriors
Criteri 4: Existència d’obligació legal

Desè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment
dels requisits:
Oficina: Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
Recurs: Camins municipals
Ens

NIF

Actuació

Núm. PMT

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

Camins Municipals

2040033614

Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

P0822900G

Incorporació de Camins
Municipals

2040033330

Requisit
incomplert
Aquest recurs es va
estimar en la
convocatòria CSA2018
Aquest recurs es va
estimar en la
convocatòria CSA2019
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Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

Camins Municipals

2040015274

Ajuntament de Montornès
del Vallès

P0813500F

Inventari de camins
municipals

2040014467

Ajuntament del Brull

P0802600G

Titularitat del Camí de la
Castanya

2040012296

Ajuntament de Monistrol
de Montserrat

P0812600E

Fase I: inventari de
Camins Municipals
(Prioritat 1)

2040011399

Ajuntament de Santa
Maria d'Oló

P0825800F

Inventari de camins
municipals

2040009450

Ajuntament d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Inventari municipal de
camins (fase II)

2040007930

Ajuntament de Campins

P0803800B

Investigació de la
titularitat del Camí de
Can Plana.

2040000970

Actualment no s'ofereix
la redacció del producte
que es sol·licita dins el
recurs Camins
Municipals
Aquest recurs es va
estimar en la
convocatòria CSA2019
Actualment no s'ofereix
la redacció del producte
que es sol·licita dins el
recurs Camins
Municipals
Aquest recurs es va
estimar en la
convocatòria CSA2018
Aquest recurs es va
estimar en la
convocatòria CSA2018
Aquest recurs es va
estimar en la
convocatòria CSA2018
Actualment no s'ofereix
la redacció del producte
que es sol·licita dins el
recurs Camins
Municipals

Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat
Ens

NIF

Actuació

Núm. PMT

Ajuntament de Bigues
i Riells

P0802300D

Estudi Accessibilitat per
trasllat Escola bressol dins
el CEIP El Turó. Prioritat 1

2040011520

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

Estudis i plans
d'accessibilitat

2040018640

Ajuntament de Lliçà de
Vall

P0810700E

Estudi d'accessibilitat de
l'Avinguda Montserrat i
Avinguda Catalunya.

2040004288

Ajuntament de Malla

P0811000I

Ajuntament de Moià

P0813700B

Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat

P0821000G

Pla d'accessibilitat per a
l'edifici municipal
(dependències)-Prioritat 2Estudis i pla accessibilitat
Parc Prehistòric Coves del
Toll
Prioritat 1: Estudi
d'accessibilitat als locals
comercials de la ciutat.
Prioritat 2: Estudi
d'accessibilitat en
habitatges plurifamiliars.
Cerca de solucions
vinculades a la instal·lació
d'ascensors

2040009031
2040031512

2040009045

Motiu
desistiment
Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs
Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs
Desestimada per
Prioritat esgotada,
petició no correspon al
Recurs
Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs
Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs

Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs
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Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor

P0823400G

Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola

P0809700H

Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola

P0809700H

Ajuntament de Seva

P0826900C

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Pla d'accessibilitat del
barri de Les Faldes del
Montseny (Prioritat 2)
Prioritat 1 Estudis per a la
incorporació de les
mesures d’accessibilitat
als edificis municipals de
l’Antic Ajuntament
Prioritat 2 Estudis per a la
incorporació de les
mesures d’accessibilitat
als edificis municipals de
la biblioteca
Estudi d'accessibilitat de la
zona esportiva de Seva
(Prioritat 2)
Accessibilitat de l'escola
Ocata del Masnou.

2040015187

Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs

2040030168

Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs

2040030161

Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs

2040014710
2040005841

Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs
Actualment no es
presta aquest servei
dins d'aquest Recurs

Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Dotzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del
Catàleg, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva.”
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de les
programacions artístiques professionals i estables municipals dels espais
escènics adherits al protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics municipals
de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020 (Exp.
núm. 2020/11637).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius principals
prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels municipis.
En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als ajuntaments i
entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, creació i producció artística en
l’àmbit, entre d’altres, de les arts en viu i les arts visuals.
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L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia
internacional la situació d’emergència de salut provocada per la COVID-19. Davant
d’aquesta situació s’ha hagut de reaccionar adoptant mesures urgents i contundents
amb l’objectiu de contribuir a contenir la propagació del virus.
Tot i els inconvenients, els equipaments d’arts escèniques en viu, han de ser proactius
i fer propostes adreçades al seu públic i a la comunitat. En aquest sentit segueixen fent
esforços per proporcionar programacions professionals de qualitat per als seus públics
i facilitats per tal que les companyies i els creadors puguin desenvolupar la seva
activitat.
En el cas de la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant
diverses mesures que possibilitin pal·liar l’impacte negatiu i donin suport al sector de
les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte econòmic i
social ocasionat i alhora ajudin a impulsar la recuperació de les programacions
artístiques professionals i estables dels espais escènics municipals.
Aquesta convocatòria forma part d’aquestes mesures amb la finalitat de desplegar una
acció de suport dins del pla de xoc de la Diputació de Barcelona per a la reactivació
cultural dels municipis de la seva demarcació, per tal que segueixin oferint una
programació professional a la ciutadania, tot i les restriccions de l’aforament en els
espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en assistir a espais tancats.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de
2020 (registre d’acords 385/20), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a impulsar la
recuperació de les programacions artístiques professionals i estables municipals dels
espais escènics adherits al protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics municipals
de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020, per un
import màxim de quatre-cents mil euros (400.000.- EUR).
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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 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar
en data 8 de setembre de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província amb número d’identificació BDNS 518293.
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 28 d’octubre de 2020.
Vist l’informe emès per l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de
Cultura de data 23 d’octubre de 2020 què valora les sol·licituds presentades, la
motivació del qual consta a l’expedient.
Atès que la clàusula onzena estableix un pressupost màxim de QUATRE-CENTS
MIL EUROS (400.000.-EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
G/40100/33400/46201, tot i que depenen dels ens beneficiaris també podien veure’s
afectades
les
aplicacions
pressupostàries
G/40100/33400/46701,
G/40100/33400/46800, G/40100/33400/46900 i G/40100/33400/48900 del pressupost
de l’any 2020.
Atès que la convocatòria va considerar aquesta distribució estimativa i que en funció
de la concessió podria ser objecte de redistribució atenent a la naturalesa jurídica de
les entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi el total màxim previst per a la
convocatòria.
Atès que en la proposta de resolució la despesa imputable a l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/46201 és inferior a la prevista inicialment en benefici de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/46901 es fa necessari el reajustament de l’autorització
de crèdit inicialment aprovada per acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de
2020.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 5
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de
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l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions.
Vist el Decret 4573/20, de 18 de maig, de la Presidència de la Diputació de Barcelona
mitjançant el qual s’estableixen mesures i criteris en matèria de subvencions per fer
front a les conseqüències derivades de la COVID-19, en coherència amb l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
12023/2020, en règim de concurrència competitiva, destinada a impulsar la
recuperació de les programacions artístiques professionals i estables municipals dels
espais escènics adherits al protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics municipals
de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020, d’acord amb
la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels
imports que s’hi relacionen:
NIF

Ens

P0800300F Ajuntament d'Alella

Import
Total
Total
sol·licitat butaques punts
15.000,00 €
3.092
30

Import
concedit
15.000,00 €

P0801800D Ajuntament de Balsareny

4.391,50 €

652

25

4.391,50 €

P0802200F Ajuntament de Berga

7.000,00 €

2.940

30

7.000,00 €

10.000,00 €

3.826

30

10.000,00 €

15.000,00 €

2.072

30

15.000,00 €

7.709,50 €

910

30

7.328,27 €

8.800,00 €

1.888

30

8.800,00 €

10.000,00 €

2.308

30

10.000,00 €

P0804500G Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castellar del
P0805000G
Vallès
P0806600C Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cornellà de
P0807200A
Llobregat
P0808700I Ajuntament de La Garriga
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P0811300C Ajuntament de Martorell

Import
Total
Total
sol·licitat butaques punts
4.000,00 €
1.760
30

P0811900J Ajuntament de Matadepera

10.000,00 €

720

30

5.798,19 €

P0812000H Ajuntament de Mataró

15.000,00 €

5.086

30

15.000,00 €

P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès

15.000,00 €

3.790

30

15.000,00 €

P0819000A Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Andreu de la
P0819500J
Barca
Ajuntament de Sant Boi de
P0819900B
Llobregat
P0820100F Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Hipòlit de
P0821400I
Voltregà
P0821600D Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Santa Coloma de
P0824500C
Gramenet
P0827900B Ajuntament de Terrassa

10.000,00 €

5.115

30

10.000,00 €

14.769,50 €

3.510

30

14.769,50 €

15.000,00 €

7.258

20

15.000,00 €

14.500,00 €

4.268

30

14.500,00 €

6.499,10 €

950

30

6.499,10 €

8.400,00 €

2.420

30

8.400,00 €

15.000,00 €

9.350

30

15.000,00 €

15.000,00 €

10.832

30

15.000,00 €

P0828400B Ajuntament de Tordera

15.000,00 €

1.375

30

11.072,93 €

P0828500I Ajuntament de Torelló

15.000,00 €

10.468

30

15.000,00 €

P0829700D Ajuntament de Vallromanes

10.000,00 €

1.351

30

10.000,00 €

P0829900J Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilanova i la
P0830800I
Geltrú
P0821300A Ajuntament de Vilassar de Dalt

15.000,00 €

22.460

30

15.000,00 €

15.000,00 €

7.435

30

15.000,00 €

15.000,00 €

2.976

30

15.000,00 €

P0810100H Ajuntament d'Igualada

9.000,00 €

3.500

30

9.000,00 €

B65310062 Badalona Cultura, SL

15.000,00 €

8.005

30

15.000,00 €

B62722442 Granollers Escena, SL

15.000,00 €

18.701

30

15.000,00 €

B65904393 Llinars Cultural, SLU
Manresana d'Equipaments
B64471923
Escènics, SL
Organisme Autònom Municipal
P5820404A Centre Cultural Sant Cugat
B64995871 Premià Serveis Municipals, SLU

32.453,10 €

3.228

30

15.000,00 €

15.000,00 €

25.496

30

15.000,00 €

15.000,00 €

15.504

30

15.000,00 €

3.440,51 €

1.128

25

3.440,51 €

A58283342 Procornellà SA

15.000,00 €

12.546

30

15.000,00 €

NIF

Ens

206.920

Import
concedit
4.000,00 €

400.000,00 €
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Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits la sol·licitud de l’Ajuntament
de Cabrils (NIF P0803000I) per no rectificar les esmenes requerides en temps i forma
d’acord amb la base vuitena de la convocatòria i bases específiques.
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar les subvencions destinades a
impulsar la recuperació de les programacions artístiques professionals i estables
municipals dels espais escènics adherits al protocol del circuit de la xarxa d’espais
escènics municipals de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de
l’any 2020, segons estableix la convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària:
“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats
Les sol·licituds presentades han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 30 punts.
Totes les sol·licituds han tingut una puntuació total igual o superior a 12 punts, per tan han
estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com
estableix la base 10 de la convocatòria i les bases específiques.
Les sol·licituds han estat avaluades d’acord amb els criteris objectius de valoració aplicats
amb la ponderació indicada a continuació:
a) que la programació presentada a la sol·licitud fos professional
i oferís diversitat de gèneres artístics (teatre, música,
dansa, circ, màgia, altres) ................................................................... fins a 10 punts
distribuïts de la següent manera:
- programacions amb un únic gènere ......................................................... 5 punts
- programacions amb 2 gèneres diferents o més ...................................... 10 punts
S’entén per programació professional els espectacles i concerts que van a càrrec de
creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació
acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional de sales de
Catalunya, més enllà de l’àmbit local.
b) que les funcions presentades a la sol·licitud, fossin amb públic
presencial o no presencial, formessin part de la temporada
estable del municipi ........................................................................... fins a 10 punts
distribuïts de la següent manera:
- si menys del 20 % de les funcions presentades a la
sol·licitud formen part de la temporada estable ........................................ 2 punts
- si entre el 20 % i el 50 % de les funcions presentades a la
sol·licitud formen part de la temporada estable ........................ ................ 5 punts
- si més del 50 % de les funcions presentades a la
sol·licitud formen part de la temporada estable ..................... ................. 10 punts
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c) que la programació professional presentada a la sol·licitud
es portes a terme dins de l’espai escènic municipal i
amb entrada de pagament ................................................................. fins a 10 punts
distribuïts de la següent manera:
- si menys del 20 % de les funcions presentades a la
sol·licitud es porta a terme dins de l’espai escènic
municipal i amb entrada de pagament ...................................................... 2 punts
- si entre el 20 % i el 50 % de les funcions presentades
a la sol·licitud es porta a terme dins de l’espai
escènic municipal i amb entrada de pagament ........................................ 5 punts
- si més del 50 % de les funcions presentades a la
sol·licitud es porta a terme dins de l’espai escènic
municipal i amb entrada de pagament . .................................................. 10 punts
Tal i com s’indica en aquesta mateixa base, atesa les regulacions i mesures que es derivin
per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a
mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte
de subvenció que s'han vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les
mesures preses per combatre-la, s’ha considerat la possibilitat de finançar activitats
reprogramades i altres activitats planificades durant el darrer quadrimestre de 2020, o
activitats inicialment previstes en aquest període que no s’han pogut realitzar però que la
seva organització ha comportat despeses directament destinades a l’objecte de la
subvenció, i s’han avaluat d’acord amb els criteris objectius de valoració aplicats amb la
ponderació indicada en aquest punt i en referència a la planificació presentada a la
sol·licitud.
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
NIF

ENTITAT

Criteris valoració
a)

b)

c)

Total
punts

P0800300F

Ajuntament d'Alella

10

10

10

30

P0801800D

Ajuntament de Balsareny

5

10

10

25

P0802200F

Ajuntament de Berga

10

10

10

30

P0804500G

Ajuntament de Cardedeu

10

10

10

30

P0805000G

Ajuntament de Castellar del Vallès

10

10

10

30

P0806600C

Ajuntament de Centelles

10

10

10

30

P0807200A

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

10

10

10

30

P0808700I

Ajuntament de La Garriga

10

10

10

30

P0811300C

Ajuntament de Martorell

10

10

10

30

P0811900J

Ajuntament de Matadepera

10

10

10

30
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NIF

ENTITAT

Criteris valoració
a)

b)

c)

Total
punts

P0812000H

Ajuntament de Mataró

10

10

10

30

P0815800H

Ajuntament de Parets del Vallès

10

10

10

30

P0819000A

Ajuntament de Sallent

10

10

10

30

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

10

10

10

30

P0819900B

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10

5

5

20

P0820100F

Ajuntament de Sant Celoni

10

10

10

30

P0821400I

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

10

10

10

30

P0821600D

10

10

10

30

10

10

10

30

P0827900B

Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Terrassa

10

10

10

30

P0828400B

Ajuntament de Tordera

10

10

10

30

P0828500I

Ajuntament de Torelló

10

10

10

30

P0829700D

Ajuntament de Vallromanes

10

10

10

30

P0829900J

Ajuntament de Vic

10

10

10

30

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

10

10

10

30

P0821300A

Ajuntament de Vilassar de Dalt

10

10

10

30

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

10

10

10

30

B65310062

Badalona Cultura, SL

10

10

10

30

B62722442

Granollers Escena, SL

10

10

10

30

B65904393

Llinars Cultural, SLU

10

10

10

30

B64471923

10

10

10

30

10

10

10

30

B64995871

Manresana d'Equipaments Escènics, SL
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
Premià Serveis Municipals, SLU

5

10

10

25

A58283342

Procornellà SA

10

10

10

30

P0824500C

P5820404A

Procediment aplicat per atorgar el suport per tal d’impulsar la recuperació de les
programacions artístiques professionals i estables municipals dels espais escènics
adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la
Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020 segons estableix
la convocatòria i les bases específiques
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Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import s’ha
distribuït en funció del nombre de butaques dels espais escènics municipals i el nombre de
funcions professionals programades de les sol·licituds que han obtingut 12 o més punts.
Les subvencions a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, s’ha determinat a partir
de l’aplicació dels càlculs següents:
a) El càlcul de l’ajut a atorgar s’ha realitzat en funció del número total de butaques dels
espais escènics i el nombre total de funcions professionals programades, des de l’1 de
setembre al 31 de desembre de 2020, acreditades pels ens locals destinataris en la
formalització de la sol·licitud.
Quan en la programació presentada pel sol·licitant s’han inclòs funcions no
professionals, aquestes no s’han tingut en consideració a l’hora de realitzar l’esmentat
càlcul.
Quan en la programació presentada pel sol·licitant s’han inclòs funcions a l’aire lliure s’ha
considerat un màxim d’aforament de 300 butaques a l’hora de realitzar l’esmentat càlcul.
b) El número total de butaques ha estat la suma dels resultats dels càlculs individualitzats.
Per obtenir el càlcul individualitzat de cadascun dels espais escènics municipals s’ha
multiplicat l’aforament total dels dits espais pel nombre total de funcions professionals
programades.
c) Pel càlcul de les subvencions ha calgut:
1) Dividir l’import total de la convocatòria entre el sumatori total de butaques resultant de
l’apartat b). La quantitat resultant ha determinat un import fix per butaca.
2) A cada beneficiari li correspon la quantia econòmica que ha resultat de multiplicar
l’import fix per butaca pel nombre de butaques resultant del càlcul individualitzat
assenyalat en l’apartat b). Tot això fins a esgotar la dotació econòmica de la
convocatòria i tenint en compte que l’import de l’ajut a atorgar al beneficiari no ha
estat inferior a 1.000 euros ni ha superat l’import de 15.000 euros.
Un cop atorgats els imports als ens locals, ha restat import pendent d’assignar, aquest s’ha
distribuït entre les sol·licituds estimades proporcionalment a l’import atorgat en la primera
distribució, i tenint en compte que en cap cas pot superar l’import màxim de 15.000 euros,
tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques.
L’import de les subvencions que es proposa atorgar, en cap cas sobrepassa l’import
sol·licitat pel beneficiari, tot i que en algun cas excedeix del 50 % del cost total de projecte
subvencionat, ja que un cop atorgat els imports als projectes ha restat crèdit suficient i no
s’havia limitat aquest percentatge màxim a les bases.
NIF
P0800300F

Ens
Ajuntament d'Alella

Total nombre
de passis
13

Total
butaques
3.092

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Ens

Total nombre
de passis
2

Total
butaques
652

P0801800D

Ajuntament de Balsareny

P0802200F

Ajuntament de Berga

6

2.940

P0804500G

Ajuntament de Cardedeu

15

3.826

P0805000G

Ajuntament de Castellar del Vallès

7

2.072

P0806600C

Ajuntament de Centelles

2

910

P0807200A

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

8

1.888

P0808700I

Ajuntament de La Garriga

7

2.308

P0811300C

Ajuntament de Martorell

4

1.760

P0811900J

Ajuntament de Matadepera

6

720

P0812000H

Ajuntament de Mataró

9

5.086

P0815800H

Ajuntament de Parets del Vallès

10

3.790

P0819000A

Ajuntament de Sallent

16

5.115

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

9

3.510

P0819900B

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

25

7.258

P0820100F

Ajuntament de Sant Celoni

9

4.268

P0821400I

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

5

950

P0821600D

Ajuntament de Sant Joan Despí

10

2.420

P0824500C

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

17

9.350

P0827900B

Ajuntament de Terrassa

40

10.832

P0828400B

Ajuntament de Tordera

4

1.375

P0828500I

Ajuntament de Torelló

25

10.468

P0829700D

Ajuntament de Vallromanes

7

1.351

P0829900J

Ajuntament de Vic

38

22.460

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

19

7.435

P0821300A

Ajuntament de Vilassar de Dalt

6

2.976

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

7

3.500

B65310062

Badalona Cultura, SL

22

8.005

B62722442

Granollers Escena, SL

34

18.701

B65904393

Llinars Cultural, SLU

15

3.228

B64471923

Manresana d'Equipaments Escènics, SL
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat

40

25.496

17

15.504

P5820404A
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NIF

Ens

B64995871

Premià Serveis Municipals, SLU

A58283342

Procornellà SA

Total nombre
de passis
7
17
Total butaques

Import fix per butaca
NIF

Total
butaques
1.128
12.546
206.920

400.000 € / 206.920 butaques = 1,93 €/butaca
Ens

Import
Total
sol·licitat
butaques
15.000,00 €
3.092

Import
concedit
15.000,00 €

P0800300F

Ajuntament d'Alella

P0801800D

Ajuntament de Balsareny

4.391,50 €

652

4.391,50 €

P0802200F

Ajuntament de Berga

7.000,00 €

2.940

7.000,00 €

P0804500G

Ajuntament de Cardedeu

10.000,00 €

3.826

10.000,00 €

P0805000G

Ajuntament de Castellar del Vallès

15.000,00 €

2.072

15.000,00 €

P0806600C

Ajuntament de Centelles

7.709,50 €

910

7.328,27 €

P0807200A

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

8.800,00 €

1.888

8.800,00 €

P0808700I

Ajuntament de La Garriga

10.000,00 €

2.308

10.000,00 €

P0811300C

Ajuntament de Martorell

4.000,00 €

1.760

4.000,00 €

P0811900J

Ajuntament de Matadepera

10.000,00 €

720

5.798,19 €

P0812000H

Ajuntament de Mataró

15.000,00 €

5.086

15.000,00 €

P0815800H

Ajuntament de Parets del Vallès

15.000,00 €

3.790

15.000,00 €

P0819000A

10.000,00 €

5.115

10.000,00 €

14.769,50 €

3.510

14.769,50 €

15.000,00 €

7.258

15.000,00 €

14.500,00 €

4.268

14.500,00 €

6.499,10 €

950

6.499,10 €

8.400,00 €

2.420

8.400,00 €

15.000,00 €

9.350

15.000,00 €

P0827900B

Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Terrassa

15.000,00 €

10.832

15.000,00 €

P0828400B

Ajuntament de Tordera

15.000,00 €

1.375

11.072,93 €

P0828500I

Ajuntament de Torelló

15.000,00 €

10.468

15.000,00 €

P0829700D

Ajuntament de Vallromanes

10.000,00 €

1.351

10.000,00 €

P0819500J
P0819900B
P0820100F
P0821400I
P0821600D
P0824500C
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P0829900J

Ajuntament de Vic

Import
Total
sol·licitat
butaques
15.000,00 €
22.460

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

15.000,00 €

7.435

15.000,00 €

P0821300A

Ajuntament de Vilassar de Dalt

15.000,00 €

2.976

15.000,00 €

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

9.000,00 €

3.500

9.000,00 €

B65310062

Badalona Cultura, SL

15.000,00 €

8.005

15.000,00 €

B62722442

Granollers Escena, SL

15.000,00 €

18.701

15.000,00 €

B65904393

32.453,10 €

3.228

15.000,00 €

15.000,00 €

25.496

15.000,00 €

15.000,00 €

15.504

15.000,00 €

B64995871

Llinars Cultural, SLU
Manresana d'Equipaments
Escènics, SL
Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
Premià Serveis Municipals, SLU

3.440,51 €

1.128

3.440,51 €

A58283342

Procornellà SA

15.000,00 €

12.546

15.000,00 €

NIF

B64471923
P5820404A

Ens

Import
concedit
15.000,00 €

400.000,00 €

Quart. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord
de Junta de Govern número 385 de data 30 de juliol de 2020, en la quantia total de
setanta-vuit mil quatre-cents quaranta euros amb cinquanta-un cèntims (78.440,51.EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/46201, per a què el crèdit
torni a estar com a disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa amb
càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari.
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import total de tres-cents vint-i-un mil cinc-cents cinquanta-nou euros amb
quaranta-nou cèntims (321.559,49.- EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/46201 del pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el següent detall:
NIF

Ens

P0800300F

Ajuntament d'Alella

P0801800D

Import concedit

Operació
comptable

15.000,00 €

2003004102.1

Ajuntament de Balsareny

4.391,50 €

2003004102.2

P0802200F

Ajuntament de Berga

7.000,00 €

2003004102.3

P0804500G

Ajuntament de Cardedeu

10.000,00 €

2003004102.4

P0805000G

Ajuntament de Castellar del Vallès

15.000,00 €

2003004102.5

P0806600C

Ajuntament de Centelles

7.328,27 €

2003004102.6
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NIF

Ens

Import concedit

P0807200A

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

P0808700I

Ajuntament de La Garriga

P0811300C

Operació
comptable

8.800,00 €

2003004102.7

10.000,00 €

2003004102.8

Ajuntament de Martorell

4.000,00 €

2003004102.9

P0811900J

Ajuntament de Matadepera

5.798,19 €

2003004102.10

P0812000H

Ajuntament de Mataró

15.000,00 €

2003004102.11

P0815800H

Ajuntament de Parets del Vallès

15.000,00 €

2003004102.12

P0819000A

Ajuntament de Sallent

10.000,00 €

2003004102.13

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

14.769,50 €

2003004102.14

P0819900B

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

15.000,00 €

2003004102.15

P0820100F

Ajuntament de Sant Celoni

14.500,00 €

2003004102.16

P0821400I

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

6.499,10 €

2003004102.17

P0821600D

Ajuntament de Sant Joan Despí

8.400,00 €

2003004102.18

P0824500C

Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

15.000,00 €

2003004102.19

P0827900B

Ajuntament de Terrassa

15.000,00 €

2003004102.20

P0828400B

Ajuntament de Tordera

11.072,93 €

2003004102.21

P0828500I

Ajuntament de Torelló

15.000,00 €

2003004102.22

P0829700D

Ajuntament de Vallromanes

10.000,00 €

2003004102.23

P0829900J

Ajuntament de Vic

15.000,00 €

2003004102.24

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

15.000,00 €

2003004102.25

P0821300A

Ajuntament de Vilassar de Dalt

15.000,00 €

2003004102.26

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

9.000,00 €

2003004102.27

P5820404A

Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat

15.000,00 €

2003004102.28

Subtotal

321.559,49 €

Sisè. APROVAR l’autorització de la despesa total per un import de setanta-vuit mil
quatre-cents quaranta euros amb cinquanta-un cèntims (78.440,51.- EUR), com a
conseqüència de la redistribució de la quantia que correspon assignar a l’aplicació
pressupostària d’ens diferents d’ajuntaments, a càrrec de l’aplicació pressupostària

Àrea de Presidència
Secretaria General

G/40100/33400/46901, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a
punt quart.
Setè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
total de setanta-vuit mil quatre-cents quaranta euros amb cinquanta-un cèntims
(78.440,51.- EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/46901 del
pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
següent detall, tot condicionant-ho a l’aprovació de l’autorització aprovada a l’acord
anterior:
NIF

Import
concedit

Ens

Operació
comptable

B65310062 Badalona Cultura, SL

15.000,00 €

Pendent ajustament

B62722442 Granollers Escena, SL

15.000,00 €

Pendent ajustament

B65904393 Llinars Cultural, SLU

15.000,00 €

Pendent ajustament

15.000,00 €

Pendent ajustament

3.440,51 €

Pendent ajustament

15.000,00 €

Pendent ajustament

B64471923

Manresana d'Equipaments
Escènics, SL

B64995871 Premià Serveis Municipals, SLU
A58283342 Procornellà SA
Subtotal

78.440,51 €

Vuitè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats
serà, com a màxim, el 15 d’abril de 2021, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria
aprovada.
Novè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Desè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
d’un reconeixement de crèdit existent a favor dels ajuntaments de Gualba i Sant
Llorenç Savall per un import de 104,28 €, per atendre les despeses d’exercicis
anteriors derivades de les concessions de subvencions a les programacions
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per
al curs escolar 2019-2020 (Exp. núm. 2019/14217.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“FETS
En data 26 de setembre 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 les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar
2019-2020 (número convocatòria 11223/2019) (registre d’acords 426/2019).
En data 19 de desembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la convocatòria 201920195120011223 destinada a finançar les programacions
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar
2019-2020 (registre d’acords 692/2019).
A l’acord aprovat per la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (registre
d’acords 692/2019) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents:

NIF

Ens

P0809600J Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Sant Llorenç
P0822100D
Savall

150,00 €

52,14 €

97,86 €

Posicions
Operació
comptable
1903004892
19-20

150,00 €

52,14 €

97,86 €

65-66

Import Anualitat
concedit
2019

Anualitat
2020

Per decret de data 30 d’octubre de 2019 del president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, es van aprovar les instruccions per al tancament
de l’exercici pressupostari 2019 (registre de resolucions 12108/2019).
A l’apartat 4 de les Instruccions per al tancament relatiu als romanents de crèdit
s’estableix el següent:
“La Intervenció General lliurarà a les diferents Gerències i Direccions de Serveis una relació
de tots els romanents de crèdit derivats de compromisos de despesa degudament adquirits
al llarg de l’exercici 2019 a fi que es pronunciïn sobre la seva incorporació o no, així com
una relació de tots els romanents de crèdit derivats de projectes amb finançament afectat
(només per la part de despesa amb finançament afectat).”

Durant el procés de tractament dels romanents de l’exercici 2019, el servei gestor va
sol·licitar, a través del mòdul Romanents i despeses anteriors pendents de SAP, la
incorporació com a romanents de crèdit de les posicions 19 i 65 del document
comptable 1903004892 relatius a la concessió de dues subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no
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oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020, a l’Ajuntament de
Gualba i a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, respectivament.
Per decret de la Presidència de data 11 de febrer de 2020 es va aprovar la modificació
de crèdit 01/2020 relativa al romanents de crèdits on no figuren els romanents
sol·licitats pel centre gestor.
Atès que a l’exercici 2019 la despesa referenciada anteriorment va ser comptabilitzada
el dia 20 de desembre de 2019.
Atès que la imputació de la despesa en el pressupost vigent no causarà perjudici ni
limitació per realitzar les atencions de l’exercici corrent.
FONAMENTS DE DRET
Atès la base 50 de les d’execució del Pressupost 2020 relativa als reconeixements
extrajudicials de crèdit.
Vist l’annex 4 de les instruccions sobre procediments de control intern de la Diputació
de Barcelona 2020, aprovades per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm.
177 de 19 de desembre de 2019 relatiu a les instruccions sobre els reconeixements de
crèdit, que estableix que la competència per aprovar un reconeixement de crèdit, si
existia consignació pressupostària, serà el mateix òrgan que disposa de la
competència originaria per aprovar la despesa.
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 en el cas que ens ocupa, és la
competència originària per aprovar la despesa.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR un reconeixement de crèdit per un import total de cent quatre
euros amb vint-i-vuit cèntims (104,28.- EUR) per atendre les despeses d’exercicis
anteriors derivades de les concessions de subvencions a les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar
2019-2020 a l’Ajuntament de Gualba i a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
aprovades per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (registre
d’acords 692/2019).
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total cent quatre euros
amb vint-i-vuit cèntims (104,28.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46201 del pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de
Barcelona, en base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució i
d’acord amb el següent detall:
NIF

Ens

P0809600J Ajuntament de Gualba
P0822100D Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Import reconeixement
crèdit
52,14 €
52,14 €

Operació
comptable
2003004199.1
2003004199.2

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la
Base 11 (Finançament del programa), la Base 13 (Obligacions dels Ens locals) i
la Base 14 (Obligacions de la Diputació de Barcelona), de les Bases per a la
gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència–Anys
2021-2024”, aprovades per acord de Junta de Govern núm. 264, de data 11 de
juny de 2020, (BOPB 17 de juny de 2020) (Exp. núm. 2020/0008613).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de Junta de Govern núm. 264 de data 11 de juny de 2020, es van
aprovar les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de
Teleassistència–Anys 2021-2024” (BOPB 17 de juny de 2020).
2. En la Base 11 (“Finançament del programa”) s’estableix que l’empresa proveïdora
del servei facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona la totalitat dels
serveis prestats a la província, tant pel que fa al seu percentatge de participació
com també al dels ens locals participants en el programa.
3. També s’estableix que a la finalització de cada exercici pressupostari, i dins del
primer trimestre de l’any següent, la Diputació de Barcelona notificarà a cada ens
local l’aportació corresponent a l’any anterior que ha de realitzar, per tal que
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general.
4. Aquest sistema de copagament té el seu fonament en la Base 49 “Despeses
cofinançades” de les “Bases d’execució del pressupost 2020 de la Diputació de
Barcelona”, i concretament en el sistema de gestió de cofinançament a posteriori
que queda regulat de la següent manera:
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“Cofinançament a posteriori. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un
cop finalitzada l’actuació i d’acord amb el previst en el conveni de cofinançament que
s’haurà aprovat a l’inici, la Diputació notificarà al tercer l’aportació que ha de realitzar i que
es comptabilitzarà com ingrés de l’exercici en que es notifiqui.”

5. Donat que en el Servei Local de Teleassistència no es pot donar per “finalitzada
l’actuació” en una data concreta, per la seva naturalesa de servei de tracte
successiu, en les Bases del programa aprovades es va considerar que aquesta
finalització de l’actuació es podria fixar al final de cada exercici pressupostari.
6. Tal com s’indica en l’informe de la Gerència de Serveis de Benestar Social,
posteriorment, durant l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la Diputació
de Barcelona per a l’any 2021, i degut a les tensions financeres que es preveuen
per al proper exercici i successius en les hisendes locals a causa de l’actual crisi
sanitària i econòmica, s’ha constatat que aquesta fórmula no és viable des del punt
de vista pressupostari ja que la consignació d’una despesa tan elevada sense la
seva compensació pel que fa als ingressos podria posar en risc l’anivellament
efectiu del pressupost de cada exercici.
7. Així doncs, es considera necessari trobar una fórmula per a l’aplicació de la Base
49 de les Bases d’execució del pressupost que permeti a la Diputació de Barcelona
anar recuperant durant el mateix exercici pressupostari l’aportació avançada que ha
realitzat del percentatge de finançament que correspon als ens locals.
8. Per tot l’exposat, es proposa modificar la Base 11 (Finançament del programa), la
Base 13 (Obligacions dels Ens locals) i la Base 14 (Obligacions de la Diputació de
Barcelona), en el sentit d’establir que la liquidació del serveis prestats, als Ens
locals adherits, es faci de forma quadrimestral i no a la finalització de l’exercici
pressupostari com s’establia a les Bases que es modifiquen
Fonaments de Dret
Vist l’apartat 3.4.k.1) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/20, en data 16 de desembre de
2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019.
En virtut de tot això, per delegació de la presidència, es proposa l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer. MODIFICAR la Base 11 (Finançament del programa), la Base 13 (Obligacions
dels Ens locals) i la Base 14 (Obligacions de la Diputació de Barcelona), de les Bases
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per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència–Anys
2021-2024”, aprovades per acord de Junta de Govern núm. 264 de data 11 de juny de
2020, (BOPB 17 de juny de 2020), en el sentit d’establir que la liquidació del serveis
prestats, als Ens locals adherits, es faci de forma quadrimestral i no a la finalització de
l’exercici pressupostari, modificants alguns apartats d’aquestes Bases tal i com es
transcriu a continuació:
a)

On posa

“11. Finançament del programa.
11.1.- El servei es finança amb les aportacions dels ens locals i de la Diputació de
Barcelona, que es distribueixen de la següent manera:
-

Un 47 % a càrrec de la Diputació de Barcelona
Un 53 % a càrrec dels Ens locals participants en el programa

11.2.- L’empresa que resulti contractista del procediment de contractació esmentat en la
Base 7, facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona en una única factura el 100 %
del cost de tots els serveis actius durant aquell mes.
11.3.- No obstant això, prèviament el contractista haurà d’obtenir la conformitat de cada ens
local, segons els serveis actius al seu territori. En cas que la relació de serveis d’algun ens
local no resulti conforme, aquells serveis no es podran incloure en la factura global de la
mensualitat.
11.4.- En aquesta factura mensual s’haurà de fer constar l’import del percentatge de
participació de la Diputació i l’import de participació de cada un dels ens locals, per tal que a
la finalització de l’exercici pressupostari la Diputació pugui requerir a cada ens local la
transferència de la serva part de cofinançament.
11.5.- A la finalització de cada exercici pressupostari, i dins del primer trimestre de l’any
següent, la Diputació de Barcelona notificarà a cada ens local l’aportació corresponent a
l’any anterior que ha de realitzar, per tal que procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant
ingrés en el seu compte general, en el termini de 30 dies.
11.6.- Els imports de les factures seran meritats diàriament a partir de la data d’inici de la
prestació del servei a l’usuari. Els dies corresponents al període de suspensió temporal del
servei no generaran drets a efectes de meritació.
11.7.- Els ens locals de la província de Barcelona participants en el Servei Local de
Teleassistència, hauran de consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer
front a les despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial.

b) Ha de posar
“11. Finançament del programa.
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11.1.- El servei es finança amb les aportacions dels ens locals i de la Diputació de
Barcelona, que es distribueixen de la següent manera:
-

Un 47 % a càrrec de la Diputació de Barcelona
Un 53 % a càrrec dels Ens locals participants en el programa

11.2.- L’empresa que resulti contractista del procediment de contractació esmentat en la
Base 7, facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona en una única factura el 100 %
del cost de tots els serveis actius durant aquell mes.
11.3.- No obstant això, prèviament el contractista haurà d’obtenir la conformitat de cada ens
local, segons els serveis actius al seu territori. En cas que la relació de serveis d’algun ens
local no resulti conforme, aquells serveis no es podran incloure en la factura global de la
mensualitat.
11.4.- En aquesta factura mensual s’haurà de fer constar l’import del percentatge de
participació de la Diputació de Barcelona i l’import de participació de cada un dels ens
locals, per tal que la Diputació pugui liquidar a cada ens local la transferència de la
seva part de cofinançament, d’acord amb l’apartat següent.
11.5 A la finalització de cada un dels dos primers quadrimestres de l’exercici
pressupostari, la Diputació practicarà una liquidació a cada ens local, en funció dels
serveis prestats en aquest període.
Durant el darrer quadrimestre de l’exercici pressupostari, cada ens local realitzarà
una bestreta a compte a la Diputació de Barcelona, a partir del càlcul que la Diputació
li notifiqui en base als serveis de Teleassistència actius amb que compti l’ens local a
l’inici del quadrimestre. Acabat l’exercici i quan es disposi de les dades reals dels
serveis prestats en aquest període, es practicarà la liquidació per a cada ens local.
Si la liquidació es favorable a l’ens local, es reduirà de la primera liquidació del
exercici següent, o en el darrer exercici del conveni es retornarà l’import de la
liquidació per part de Diputació de Barcelona; si la liquidació és favorable a la
Diputació de Barcelona, aquesta practicarà una liquidació complementària que
s’abonarà per part dels ens locals conjuntament amb la primera liquidació del
següent exercici, o si es tracta del darrer exercici del conveni, en el termini màxim de
dos mesos des de la seva notificació.
En cas d’impagament de les quotes de les liquidacions o de la bestreta a compte, la
Diputació de Barcelona podrà retenir les obligacions reconegudes pendent de
pagament per practicar les oportunes compensacions.

a)

On posa

“ 13. Obligacions dels ens locals
Els ens locals s'obliguen a:
13.1.- Adherir-se al programa segons el procediment descrit en la Base 8
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13.2.- Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona.
13.3.- Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, fer la
valoració inicial i la sol·licitud d’alta a l’empresa contractada per a la prestació del servei.
13.4.- Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona, així com efectuar el
seguiment del cas de les persones usuàries en l’àmbit territorial de la seva competència.
13.5.- Facilitar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del
servei en el seu territori.
13.6.- Posar en coneixement de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb
la màxima celeritat possible.
13.7.- Finançar el 53 % del cost total del servei en el seu àmbit territorial.
13.8.- Habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses per fer front a les obligacions
derivades del cofinançament del programa.
13.9.- Efectuar l’ingrés en el compte general de la Diputació de Barcelona, en el termini de
30 dies, del 53 % del cost total dels serveis prestats l’any anterior en el seu àmbit territorial.
13.10.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona,
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de
Teleassistència, excepte en aquella que contingui dades personals dels usuaris del servei.
13.11.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes
per la Diputació de Barcelona.
13.12.- Facilitar a la Diputació de Barcelona qualsevol informació que aquesta consideri
necessària per a la verificació de la correcta execució del programa.

b) Ha de posar
“ 13. Obligacions dels ens locals
Els ens locals s'obliguen a:
13.1.- Adherir-se al programa segons el procediment descrit en la Base 8
13.2.- Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona.
13.3.- Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, fer la
valoració inicial i la sol·licitud d’alta a l’empresa contractada per a la prestació del servei.
13.4.- Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona, així com efectuar el
seguiment del cas de les persones usuàries en l’àmbit territorial de la seva competència.
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13.5.- Facilitar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del
servei en el seu territori.
13.6.- Posar en coneixement de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb
la màxima celeritat possible.
13.7.- Finançar el 53 % del cost total del servei en el seu àmbit territorial.
13.8.- Habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses per fer front a les obligacions
derivades del cofinançament del programa.
13.9.- Efectuar l’ingrés de les successives liquidacions quadrimestrals i de les
bestretes a compte, al compte general de la Diputació de Barcelona, en el termini de
30 dies des de que s’hagi rebut la notificació, del 53 % del cost total dels serveis
prestats en el seu àmbit territorial.
13.10.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona,
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de
Teleassistència, excepte en aquella que contingui dades personals dels usuaris del servei.
13.11.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes
per la Diputació de Barcelona.
13.12.- Facilitar a la Diputació de Barcelona qualsevol informació que aquesta consideri
necessària per a la verificació de la correcta execució del programa.

a)

On posa

“ 14. Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona serà la responsable de les següents funcions generals:
14.1.- La contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província
de Barcelona menors de 300.000 habitants.
14.2.- La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència.
14.3.- El control i l’assegurament de la qualitat en la prestació i el funcionament general del
servei.
14.4.- L’establiment dels mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa
contractada i els ens locals de la província amb l’objectiu d’assolir d’un desenvolupament
òptim del servei de teleassistència.
14.5.- El cofinançament d’un 47 % del servei.
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14.6.- El pagament de les factures mensuals per la totalitat dels serveis en actiu d’aquell
mes.
14.7.- L’aprovació, durant el primer trimestre de cada exercici pressupostari, d’una relació
amb els imports que li han estat facturats durant l’any anterior i que corresponen a la part
del finançament dels ens locals (53 %).
14.8.- La notificació a cada ens local de l’import a transferir a la Diputació en concepte de
participació en el programa durant l’any anterior.

b) Ha de posar
“ 14. Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona serà la responsable de les següents funcions generals:
14.1.- La contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província
de Barcelona menors de 300.000 habitants.
14.2.- La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència.
14.3.- El control i l’assegurament de la qualitat en la prestació i el funcionament general del
servei.
14.4.- L’establiment dels mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa
contractada i els ens locals de la província amb l’objectiu d’assolir d’un desenvolupament
òptim del servei de teleassistència.
14.5.- El cofinançament d’un 47 % del servei.
14.6.- El pagament de les factures mensuals per la totalitat dels serveis en actiu d’aquell
mes.
14.7.- L’aprovació i notificació als ens locals, de les liquidacions i bestretes a compte
que corresponen a la part del seu finançament (53 %).

Segon.- Publicar els presents acords de modificació de les Bases per a la gestió i
desenvolupament del programa del “Servei Local de Teleassistència–Any 2021-2024”
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al seu general coneixement.”
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació
inicial de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats per la
Gerència de Serveis de Benestar Social, 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:
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“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de
2018, va aprovar la convocatòria núm. 201920185120010353 i les bases
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis
de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019.
2. Per acord de la Junta de Govern d’11 d’abril de 2019, es va aprovar la concessió de
subvencions en el marc de la convocatòria esmentada al paràgraf anterior.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2019 i
31 de desembre del mateix any. A la base 22 de les referides Bases reguladores,
s’indica que les subvencions atorgades s’hauran de justificar com màxim, el dia 26
de febrer de 2020.
4. Finalitzat el termini de presentació de justificacions, des de la Gerència de Serveis
de Benestar Social es van enviar requeriments a les entitats que no havien
presentat la justificació amb l’advertiment que si transcorregut el termini de quinze
dies hàbils no l’havien presentat es procediria a la revocació de la subvenció.
5. Revisades les justificacions presentades i detectades mancances en les mateixes,
des de la Gerència de Serveis de Benestar Social es van enviar requeriments
d’esmena a diverses entitats, atorgant un termini de deu dies hàbils per esmenarles i advertint que si transcorregut aquest termini no s’ha procedit a l’esmena es
procedirà a la revocació de la subvenció.
6. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al
pressupost de l’exercici 2020 com a romanent, i que les entitats relacionades a la
part dispositiva no han cobrat cap import avançat de les subvencions atorgades, raó
per la qual no se’ls fa reclamació del reintegrament de saldos.
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.
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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 (bases 22 i 23).
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. Vist el punt 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 per Decret de la residència 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 la revocació de les subvencions concedides, per la
Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 les següents entitats i pels motius que tot seguit es
relacionen:
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Actuació
subvencionada

Beneficiari

NIF

ASSOCIACIÓ
ASPERGER DE
CATALUNYA

G63448799 TEA EN FEMENÍ

Import
concedit

Import
Import
Import a
avançat "a
Justificat revocar
justificar"

Aplicació pressupostària Núm.doc.

posició Motiu revocació

3.712,54 €

0,00 €

0,00 €

3.712,54 € G/60100/23100/48901

1903000902

161

Justificació NO
presentada

3.712,54 €

0,00 €

0,00 €

3.712,54 € G/60100/23100/48901

1903000902

166

Justificació NO
presentada

2.204,31 €

0,00 €

0,00 €

2.204,31 € G/60100/23100/48901

1903000902

288

Justificació NO
presentada

LA PARTICIPACIÓ
ASSOCIACIÓ DE
DE LA GENT
GENT GRAN SOM- G65360000
GRAN COM A
HI TOTS
INCLUSIÓ SOCIAL

1.299,50 €

0,00 €

0,00 €

1.299,50 € G/60100/23100/48901

1903000902

298

Justificació NO
presentada

FUNDACIÓ
PRIVADA RAMON
MARTÍ BONET
CONTRA LA
CEGUERA

1.040,50 €

0,00 €

0,00 €

1.040,50 € G/60100/23100/48901

1903001779

6

Justificació NO
presentada

ASSOCIACIÓ
D'OCI INCLUSIU
SARAU
ASSOCIACIÓ LA
CAUSA DELS
NENS I
ADOLESCENTS

TEMPOS ATENCIÓ
G65100141 INTEGRAL A LES
PERSONES
ESPAIS
FAMILIARS DE
L'ASSOCIACIÓ LA
G64975584 CAUSA DELS
NENS I
ADOLESCENTS
(ACNIA)

G64919632

VISIO PER
TOTHOM
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Beneficiari

NIF

Actuació
subvencionada

Import
concedit

Import
Import
Import a
avançat "a
Justificat revocar
justificar"

Aplicació pressupostària Núm.doc.

posició Motiu revocació

AMB TU: MILLORA
DE LA QUALITAT
OSTEOARTHRITIS
DE VIDA DE LES
FOUNDATION
PERSONES
G66727504
INTERNATIONAL
GRANS AMB
(OAFI)
ARTROSI I
ENVELLIMENT
ACTIU

1.024,97 €

0,00 €

0,00 €

1.024,97 € G/60100/23100/48901

1903001779

49

Justificació NO
presentada

ASSOCIACIÓ
RECOLZA PRO
PERSONES AMB
ALTES
CAPACITATS

G67004945 RECOLZA

1.024,97 €

0,00 €

0,00 €

1.024,97 € G/60100/23100/48901

1903001779

51

Justificació NO
presentada

FUNDACIÓ
D’OSTEOPATIA
DE BARCELONA

G64054323

SERVEI SOLIDARI
D’OSTEOPATIA

1.009,44 €

0,00 €

0,00 €

1.009,44 € G/60100/23100/48901

1903001779

83

Justificació NO
presentada

ASSOCIACIÓ PEL
SUPORT A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
MENTAL

PROGRAMA
D'ASSESSORAMENT, MEDIACIÓ I
INTERVENCIÓ
DIRECTE DEL
SERVEI
G66355140 D'HABITATGE DE
L'AJUNTAMENT
DE SANT CUGAT
ON ES SOSPITA
L'EXISTÈNCIA DE
PATOLOGIA
MENTAL

1.009,44 €

0,00 €

0,00 €

1.009,44 € G/60100/23100/48901

1903001779

90

Justificació NO
presentada
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Beneficiari

NIF

Actuació
subvencionada

ASSOCIACIÓ
RESPIR:
ITINERARIS
HORT ECO
D'ACOMPANYAME G67360545 SOCIAL CAN
NTS I
GALERA
APRENENTATGE
A LA NATURA
ASSOCIACIÓ
RIUDEBITLLES
CORAL DE LA
G66300930 CANTA I ELS
GENT GRAN SANT
MALS ESPANTA
JORDI

TOTALS:

Import
concedit

Import
Import
Import a
avançat "a
Justificat revocar
justificar"

Aplicació pressupostària Núm.doc.

posició Motiu revocació

1.009,44 €

0,00 €

0,00 €

1.009,44 € G/60100/23100/48901

1903001779

96

Justificació NO
presentada

1.170,00

0,00 €

0,00 €

1.170,00 G/60100/23100/48901

1903000902

299

Justificació NO
esmenada

18.217,65 €

0,00 €

0,00 €

18.217,65 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació d’aquest acord a fi que les entitats afectades presentin les
al·legacions que estimin pertinents, amb l’advertiment que de no fer-ho es durà a
terme la liquidació definitiva amb la revocació dels ajuts no justificats.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 08 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

