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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020 

 
El 26 de novembre de 2020, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix en sessió ordinària 
en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb 
l’assistència 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), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-
CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa 
Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Alfredo Vega López (PSC-CP), senyora Neus Munté i 
Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell 
Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) i 
senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia del Covid 
19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies interpersonals 
disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de 
forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a distància i per 
mitjans electrònics.  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés (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 senyors Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) i 
Xavier Garcia Albiol (PP) i la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de novembre de 2020. 
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2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l'informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en relació 
amb l'expedient de dissolució de l'agrupació dels municipis de Rupit i Pruit i Sora, 
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció (Exp. 
núm. 2020/9110).  

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/0016971).  
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 24 d’octubre de 2019, dictada 
en el procediment ordinari núm. 358/2016, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Junta de Finances del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que desestima la demanda 
promoguda contra la resolució dictada el 7 de juliol de 2016, de l’esmentada 
Junta de Finances, per la qual es confirma la liquidació CON2016010551 emesa 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al període de facturació d’1 de 
gener a 31 de desembre de 2015, en concepte de cànon d’utilització dels béns 
de domini públic hidràulic per l’autorització d’obres d’eixamplament del pont Sant 
Quirze de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (Exp. 
núm. 2016/0001130). 

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

assabentat de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 5 de gener de 2020, 
dictada en el procediment ordinari núm. 228/2017-A3, interposat per l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló, que desestima la demanda promoguda contra el Decret 
núm. 13261 de 21 de desembre de 2016, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es va formalitzar una compensació econòmica respecte de 
l’esmentat Ajuntament, per tal d’extingir els deutes respectius, consistents, per 
part de la Diputació, en el pagament de diverses subvencions, i, per part de l’ens 
local, en el pagament d’un crèdit concedit per la pròpia Diputació de Barcelona 
(Exp. núm. 2017/0007536). 

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

Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, de 
6 de maig de 2020, dictat en el procediment abreujat núm. 432/2018-F2, 
interposat pel senyor XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent de la 
demanda promoguda contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018, dictat pel 
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la 
resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació (Exp. núm. 
2019/0005087). 

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

Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, de 
3 d’octubre de 2019, dictat en el procediment abreujat núm. 407/2018-F, 
interposat per la senyora XXX, i que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar tenir per desistida la part recurrent de la demanda 
promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la informació de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de 
serveis sol·licitada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005110). 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, de 
3 de juliol de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 212/2019-M2 
interposat per la senyora XXX, i que no ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, la qual acorda estimar la demanda promoguda per part recurrent 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3991, de 
29 de març de 2019, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el 5 
de febrer de 2018, mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV.2112, 
en sentit Sant Pere de Ribes, quan, a l’arribar a l’altura del PK 4,5, es va produir 
un despreniment de pedres (Exp. núm. 2019/0017923). 

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

la Sentència ferma del Jutjat Penal núm. 17 de Barcelona, de 8 de gener de 
2020, dictada en el procediment abreujat núm. 214/2018-S, i que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació, per la qual es condemna el senyor XXX 
com autor d’un delicte de danys previst i penat a l’article 263.1 del Codi Penal, a 
la pena de 6 mesos de multa amb una quota diària de 3 euros i, en concepte de 
responsabilitat civil, a indemnitzar la Diputació de Barcelona, com a propietària 
de l’Escola Industrial, en la quantia de 2.377,65 €, amb la imposició de costes 
(Exp. núm. 2019/0021350). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8145, de data 19 d’agost de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 300/2019-A, interposat 
pel senyor XXX, contra la resolució de 2 de juliol de 2019 de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de la 
Presidència de 24 de setembre de 2018, que alhora va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de 
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l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, mentre circulava amb la seva 
bicicleta, pel carril dret de l’Avinguda Corts Catalanes, municipi de Gelida, quan 
va caure a un forat que es trobava a la calçada (Exp. núm. 2019/0017295).  

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8449, de data 9 de setembre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 13 de 
Barcelona, en el procediment ordinari núm. 1056/2019, interposat per la senyora 
XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 11902 de 24 d’octubre de 2019, 
per qual s’inadmet la reclamació de danys i perjudicis derivats de l’accident de 
treball sofert el 10 de juny de 2009 (Exp. núm. 2020/0011012). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10528, de data 31 d’octubre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 103/2020-F, interposat 
per la senyora XXX, contra la resolució de 20 de desembre de 2019 de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, per la qual es va desestimar el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 22 d’agost de 2019, que adscriu a l’empleada per 
ocupar, mitjançant comissió de serveis, un lloc de treball singular de tècnic/a 
assessor/a jurídic de contractació (Exp. núm. 2020/0011272). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10520, de data 31 d’octubre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-B, interposat 
pel senyor XXX, contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2020/0015978). 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Per Nadal, producte 
local» (Exp. núm. 2020/16981).  

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

procediment de concessió del recurs “Finançament de projectes innovadors de 
transicions educatives”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la despesa de diversos 
ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals, del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un import de 136.877,94 € (Exp. núm. 
2016/0005360). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Monistrol de Calders, 
corresponent al lot 1, del 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, formalitzat amb l'empresa 
TONDO ENERGIA SL (Exp. núm. 2018/0013057).  

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
18. CALLÚS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament de Callús, per 
a finançar l'actuació local “Sentència judicial 192/2015 obra ADI-LOGISTIC SLU”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016552). 

 
19. CUBELLES.- 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 Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Mobiliari biblioteca”, al 0% d'interès i a retornar en 
5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016576). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 187.000 €, a l'Ajuntament de Gironella, 
per a finançar l'actuació local “Reforma i condicionament voreres Cal Ramons i 
adequació d'enllumenat”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0016735). 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 119.603 €, a l'Ajuntament de La 
Granada, per a finançar l'actuació local “Construcció de dues Pistes de Pàdel”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016610). 

 
22. MATADEPERA.- 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 
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Matadepera, per a finançar l'actuació local “Compra de local al c/ Montserrat, 37 
de Matadepera”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0016818). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.317,15 €, a l'Ajuntament de Polinyà, 
per a finançar l'actuació local “Asfaltat carrers”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0016636). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 32.896,47 €, a l'Ajuntament de Polinyà, 
per a finançar l'actuació local “Instal·lació esquenes d'ase”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016447). 

 
25. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Millora 
instal·lacions esportives Can Coll”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0016643). 

 
26. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 139.145,83 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Reforma 
del carrer Montserrat Roig”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0016674). 

 
27. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella IV”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016719). 

 
28. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 82.248,49 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2020. Mobiliari”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitat (Exp. núm. 2020/0016721). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 57.650 €, a l'Ajuntament de Sallent, per 
a finançar l'actuació local “Inversions 2020. Obres”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016724). 

 
30. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l'actuació local 
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“Adquisició immoble c/. Catalunya, 4”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0016405). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
31. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus 

d’interès a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per al 
Programa de Crèdit Local (Exp. núm. 2020/16574).  

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

Presidència, concedir una subvenció per import d’11.026,19 €, a l'Ajuntament 
d’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014660). 

 
33. CASTELLDEFELS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 129.668,62 €, a l'Ajuntament 
de Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (exp. núm. 
2020/0017015).  

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

concedir una subvenció per import de 58.664,64 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014689). 

 
35. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 7.498,93 €, a l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0015426). 

 
36. VIC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 95.610,73 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0016669). 

 
37. VILADECANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 73.242,03 €, a l'Ajuntament de Viladecans, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014612). 

 
38. VILASSAR 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 Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
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Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014774). 

 
Tresoreria 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 

preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2021 
(Exp. núm. 2020/0000059). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reajustar comptablement el 

Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent i incrementar la 
despesa del Lot 3- Serveis de dades i d’accés a internet (Exp. núm. 
2013/0000211), i reajustar comptablement el Lot 1- Serveis de comunicacions 
fixes de veu i dades i incrementar el Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de 
veu i dades, com a conseqüència del retard del termini d’implantació del nou 
contracte i de la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19 (Exp. 
núm. 2018/0001242).   

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. 2020/0016015).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

constructiu “Sistemes de protecció de motoristes. Any 2021” (Exp. núm. 
2020/15518). 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 

constructiu “Barreres de seguretat 2021” (Exp. núm. 2020/15520). 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 

constructiu “Senyalització vertical. Any 2021” (Exp. núm. 2020/15519). 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 
entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM. Lliçà d’Amunt” (Exp. núm. 2016/2217). 
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46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora dels sistemes de contenció del pont de la BV-2135 
sobre el Torrent del Manou. TM. La Torre de Claramunt” (Exp. núm. 
2019/17868). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Rubió, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 
entre Torredenuça i el pla de Rubió. TM de Rubió”, per un import total de 
482.130,51 € IVA inclòs. (Exp. núm. 2019/7541). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, relatiu al projecte constructiu “Millora dels itineraris de vianants de 
la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM Lliçà d’Amunt”, per un 
import total de 202.184,86 € (Exp. núm. 2016/2217). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Montgat, relatiu al projecte constructiu “Millora de la seguretat viària de la 
travessera BV-5008 entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant 
Jordi. TM Montgat”, per un import total de 365.221,44 € IVA inclòs (Exp. núm. 
2016/6617). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte de contenció de sediments per escorrentia superficial al Camí de la 
Roureda (codi d’actuació LIFE-TRITÓ: C514CI), al terme municipal de Fogars de 
Montclús”, amb un pressupost total de 47.231,75 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2020/16040). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als ens locals municipals de la província de Barcelona, per a 
l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa 
vigent (RD 396/2006), any 2020, per un import total 26.008,96 € (Exp. núm. 
2020/0009488).  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

l’atorgament de les subvencions en règim de concessió directa amb 
concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, per un 
import de 198.120 € (Exp. núm. 2020/9825). 

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

pròrroga del conveni de col·laboració signat en data 25 de febrer de 2020, entre 
la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona, per treballar en la implantació del programa 
“Compromís per a la Sostenibilitat Turística”, a les comarques de Barcelona i 
ampliar el termini d’execució i justificació de les activitats previstes al conveni 
2019-2020 (Exp. núm. 2019/19493).  

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 

terminis d’execució i justificació de la segona anualitat de l’ajut econòmic 
19/X/278297 “Centre Sociocultural Carrencà”, com a conseqüència de la represa 
del còmput dels terminis dels procediments administratius que van quedar 
suspesos per la declaració de l’estat d’alarma (Exp. núm. 2019/20316).  

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar els 

terminis d’execució i justificació de la segona anualitat de l’ajut econòmic 
19/X/278242 “Remodelació Masia Can Sunyer”, previstos a l’AJG de la Diputació 
de Barcelona de data 19 de desembre de 2019 (AJG 696/19) (Exp. núm. 
2019/20146). 

 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 

terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Rehabilitació Centre Cultural 
“Muriel Casals”, com a conseqüència de la represa del còmput dels terminis dels 
procediments administratius que van quedar suspesos per la declaració de l’estat 
d’alarma (Exp. núm. 2019/20128). 

 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 

terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Construcció espai de lectura 
al barri Fontsanta-Fatjó”, com a conseqüència de la represa del còmput dels 
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terminis dels procediments administratius que van quedar suspesos per la 
declaració de l’estat d’alarma (Exp. núm. 2019/19945). 

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

terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Espai de lectura del barri 
d’Almeda”, previstos a l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 12/3/2020 (AJG 130/20) (Exp. núm. 2019/19953). 

 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 

inicialment cinc subvencions destinades 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, concedides per acord de la Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (Exp. núm. 2019/14217). 

 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit i 

desestimar  el recurs de reposició presentat per l'entitat "Els Xulius - Centre 
social Ribetà", contra l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
433/2020, de 17 de setembre, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural per al 2020 (Exp. núm. 2020/3910). 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar 

l'esmena de la justificació presentada per l'Ajuntament de Martorelles en data 29 
d'octubre de 2020 a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), en relació amb 
l'expedient d'aprovació de la formalització del preacord "Centre Sociocultural 
Carrencà" (Exp. núm. 2019/20316).  

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit i 

desestimar el  recurs de reposició presentat per la Germandat de Sant Antoni 
Abat Colla Vella i admetre a tràmit i estimar el presentat per l'Associació Colla 
Ferafoc de Sant Quintí de Mediona, contra l'acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de 17 de setembre de 2020 en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a finançar activitats de cultura popular i 
tradicional per al 2020  (Exp. núm. 2020/1279). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de novembre de 2020.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 12 de novembre 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 

 

 

 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l'informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en relació 
amb l'expedient de dissolució de l'agrupació dels municipis de Rupit i Pruit i 
Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció 
(Exp. núm. 2020/9110).- 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: 
 
“L’Ajuntament de Rupit i Pruit va presentar un ofici davant del Registre electrònic de la 
Diputació de Barcelona, en data 7 de maig de 2020, mitjançant el qual sol·licita el 
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de dissolució de 
l’agrupació dels municipis de Rupit i Pruit i Sora, per al sosteniment en comú del lloc 
de treball de secretaria-intervenció. 
 
S’ha rebut documentació complementària necessària per a la tramitació d’aquest 
expedient en dates 28 de maig i 15 d’octubre d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita dissolució. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) 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 de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 
2019. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Rupit i Pruit i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció, que es transcriu a continuació: 
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“INFORME relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda per les 
entitats locals de Rupit i Pruit i Sora, per al manteniment en comú del lloc de treball 

de secretaria-intervenció 
 

 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruit va presentar davant del Registre de la Diputació de Barcelona, 
en data 7 de maig de 2020, la sol·licitud de l’informe preceptiu en l’expedient que està 
tramitant relatiu a la dissolució de l’agrupació formada per les entitats locals de Rupit i Pruit i 
Sora, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.  
 
La documentació tramesa conté: 
 
- ofici de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Rupit i Pruit signat en data 6 de maig de 2020, 

sol·licitant l’informe preceptiu d’aquesta corporació a l’expedient de dissolució de 
l’agrupació de les secretaries de Rupit i Pruit i Sora  

- certificat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit celebrat el 30 d’abril de 
2020, aprovant inicialment l’expedient de dissolució de l’Agrupació de secretaries dels 
municipis de Rupit i Pruit i Sora per al sosteniment en comú del lloc treball de secretaria-
intervenció. En l’esmentat certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per unanimitat 
del nombre legal de membres 

 
Amb posterioritat i a requeriment d’aquesta secretaria, l’Ajuntament de Rupit i Pruit ha 
presentat documentació complementària en data 28 de maig de 2020: 

 
- memòria de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, signada en data 28 de maig de 

2020, relativa a les causes que justifiquen la necessitat de la dissolució de l’agrupació 
 

No consta documentació emesa per part de l’Ajuntament de Sora. 
 

En data 15 d’octubre de 2020 l’Ajuntament de Rupit i Pruit ha presentat documentació 
complementària: 

 
- certificat del secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Rupit i Pruit signat en data 16 

de juliol de 2020 amb el vistiplau de l’Alcaldia de l’Ajuntament signada el 18 de juliol de 
2020, relatiu a:  

 

 l’exposició al públic de l’acord de dissolució de la dita agrupació, mitjançant edicte al 

BOPB de 12 de maig de 2020 i en el tauler, per un termini de trenta dies  

 la notificació de l’esmentat acord de dissolució de la dita agrupació a l’Ajuntament de 
Sora el dia 7 de maig de 2020 

 no haver-se presentat al·legacions a l’esmentat expedient. 
 

2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 

A efectes de la procedència del present informe, l’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

deroga, entre d’altres, el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
estableix que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, 
acordar la dissolució de les agrupacions d’entitats locals per al manteniment en comú dels 
llocs de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb l’acord de 
les corporacions locals interessades o d’ofici per la Comunitat autònoma, donant audiència a 
les entitats afectades i amb l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal 
corresponent. 

 
En conseqüència, es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem 
en el tràmit de dissolució d’una agrupació d’entitats locals per al sosteniment en comú del 
lloc de secretaria-intervenció. 

 
3. Circumstàncies que concorren per a la dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Rupit i Pruit i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria – intervenció 

 
L’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya, disposa: 

 
“4. El conseller o la consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o 
l’exempció atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 

 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Rupit i Pruit ha emès una memòria justificativa en la que 
es determina l’evolució soferta per l’entitat des del punt de vista de l’augment de l’activitat 
administrativa. Així, el municipi està passant per un increment molt considerable en els 
darrers anys del número d’expedients a tramitar, conseqüència del model d’activitat 
econòmica que presta el municipi, dedicat als serveis turístics, al que s’afegeix la 
implementació de l’administració electrònica amb la càrrega de dedicació que comporta; 
igualment, l’escassa plantilla de que disposa aquest Ajuntament (1 auxiliar administratiu) fan 
del tot necessari que l’actual lloc de secretaria-intervenció es presti a jornada completa.  

 
Per tot això, la memòria conclou que, en tant que s’han produït increments substancials en 
les tasques i gestions municipals, així com els volums de feina assolits, les funcions 
reservades es prestin amb exclusivitat per cadascun dels ajuntaments, es dissolgui 
l’agrupació de les secretaries de Rupit i Pruit i Sora i el lloc de secretaria-intervenció adscrit 
l’agrupació passi a prestar els seus serveis exclusivament a Rupit i Pruit. 

 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins son els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb 
caràcter acumulatiu. 

 
Pel que fa als requeriments legals, és a dir, a la desaparició de les causes que van donar 
lloc a l’adhesió d’aquestes entitats en l’agrupació de municipis, d’acord amb la informació 
que ha subministrat l’Ajuntament de Rupit i Pruit, així com d’acord amb la informació que 
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consta als servidors de la Diputació de Barcelona pel que fa a l’Ajuntament de Sora, en 
resulta que:  

 
- El municipi de Rupit i Pruit té una població de dret a 1 de gener de 2019 de 285 habitants 

i un pressupost total municipal corresponent a 2020, de 585.880.- euros (dades extretes 
de la memòria justificativa aportada per l’ajuntament). 

- El municipi de Sora té una població de dret a 1 de gener de 2019, de 209 habitants i un 
pressupost total municipal corresponent a 2020, de 308.080.-euros.  

 
De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments es trobarien per sobre del llindar 
d’insuficiència quant al paràmetre del pressupost, el que determina la necessitat de crear i 
classificar els corresponents llocs de secretaria-intervenció en cadascun dels ajuntaments. 

 
Pel que fa a la conveniència que ambdós ajuntaments hagin aprovat expressament els 
respectius acords plenaris de dissolució d’aquesta agrupació, cal posar de manifest que 
l’Ajuntament de Rupit i Pruit així ho ha fet, com queda palesat en aquest informe, i respecte 
de l’Ajuntament de Sora es deixa constància que en data 18 de setembre de 2020 ha entrat 
en el Registre general d’aquesta corporació la petició d’informe preceptiu respecte de la 
constitució de l’Agrupació de municipis de Sora i Sant Hipòlit de Voltregà per al sosteniment 
en comú del lloc de secretari-intervenció, del que es dedueix la voluntat de la dissolució de 
l’agrupació amb Rupit i Pruit. 

 
En conseqüència es considera que procedeix la sol·licitud a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de creació i classificació del lloc de 
treball de secretaria-intervenció de categoria tercera en l’Ajuntament de Rupit i Pruit. 

 
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 

 
4. Inici del procediment de dissolució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria-intervenció 

 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que ja s’ha fet esment en 
aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord, de les entitats locals interessades, 
de dissoldre l’agrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de secretaria-
intervenció.  

 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit, d’acord amb el certificat emès per 
l’Ajuntament de Rupit i Pruit, l’acord plenari ha estat aprovat per unanimitat del nombre legal 
de membres que integren el Ple de la corporació. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

5. Conclusions 
 

És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), 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 de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 

 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de dissolució de l’agrupació formada per les 
entitats locals de Rupit i Pruit i Sora per al sosteniment en comú del lloc de secretaria-
intervenció. 

 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Rupit i Pruit i Sora, per al 
seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/0016971).- 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 
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bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el 
nomenament en qualsevol moment. 

 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 

 
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
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 als 
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 
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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, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20) i per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20). 
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera 
pertinent designar un representant de la corporació a l’Assemblea de l’ens 
EUROPARC-España, Secció de l’Estat espanyol de la Federació EUROPARC, i 
modificar la representació en el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 
de Barcelona, el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch, el Consorci Institut de Ciències 
Polítiques i Socials  (ICPS), la Fundació Privada Institut d'Humanitats de 
Barcelona i la Fundació Internacional Olof Palme. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en l’ens següent: 
 
- EUROPARC-España 
 
Es designa la Sra. Juana Rosalía Barber Rosado, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals, com a representant de la Diputació de Barcelona, el/la qual pot tenir o no la 
condició de diputat/ada, en l’Assemblea de l’ens EUROPARC-España, secció de 
l’Estat espanyol de la Federació EUROPARC, d’acord amb el que disposa l’article 3 
dels Estatuts de l’ens. 
 
SEGON. Modificar la representació de la Diputació de Barcelona als ens i en els 
termes següents:  
 
A).- Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jaume Collboni Cuadrado, efectuada 
per acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General i en la Comissió 
Executiva del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, i 
designar el Sr. Alfredo Vega López per substituir-lo en la representació que aquest 
ostentava fins ara. 
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2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona resta de la manera següent: 
 

Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, els 
quals poden o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts 
del Consorci, són: 
 

1. Sr. Alfredo Vega López 
2. Sr. Carles Ruiz Novella 
3. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
4. Sra. Neus Munté i Fernàndez 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

 
Segon. D’entre els sis vocals del Consell General, els tres vocals representants de 
la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim de Barcelona, els quals poden o no tenir la condició de 
diputat/ada, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, són: 

 
1. Sr. Alfredo Vega López 
2. Sr. Carles Ruiz Novella 
3. Sra. Neus Munté i Fernàndez 

 
Tercer. D’acord amb l’article 14 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. Sra. 
Núria Marín Martínez, com a presidenta nata del Consorci, delega la Presidència, 
tant de la Junta de Govern com del Consell General, d’aquest Consorci a favor del 
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 

 
B).- Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) 
- Centre Ernest Lluch 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jaume Collboni Cuadrado, efectuada 
per acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci 
CUIMPB - Centre Ernest Lluch, i designar la Sra. Pilar Díaz Romero per substituir-lo 
en la representació que aquest ostentava fins ara. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci CUIMPB - Centre Ernest Lluch resta de 
la manera següent: 
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Primer. La vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General 
del Consorci CUIMPB - Centre Ernest Lluch, la qual ha de tenir la condició de 
diputat/ada, d’acord amb l’art. 9.2 dels Estatuts del Consorci, és: 

 
- Sra. Pilar Díaz Romero 

 
Segon. D’acord amb els propis Estatuts, article 9, a la presidència de la Diputació 
de Barcelona li correspon la presidència, vicepresidència o vocalia nata per 
períodes alternatius biennals, juntament amb l’alcaldessa de l’Ajuntament de 
Barcelona i la rectora de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, sens 
perjudici de la seva delegació; des de l’1.1.2020 i fins al 31.12.2021 correspon la 
vocalia nata del Consell General del Consorci a la Diputació de Barcelona i, en 
conseqüència, a l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 

 
C).- Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jaume Collboni Cuadrado, efectuada 
per acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci 
Institut de Ciències Polítiques i Socials, i designar el Sr. Daniel Fernández 
González per substituir-lo en la representació que aquest ostentava fins ara. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut de Ciències Polítiques i 
Socials resta de la manera següent: 
 

Primer. Els quatre vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, els quals poden o 
no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 10.1.c) dels Estatuts del 
Consorci, són: 

 
1. Sr. Daniel Fernández González 
2. Sra. Pilar Díaz Romero 
3. Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller 
4. Sr. Eduard López Domènech 

 
Segon. La vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Executiva del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, la qual pot o no tenir 
la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 14.1.c) dels Estatuts del Consorci, és: 

 
- Sra. Pilar Díaz Romero 

 
Tercer. D’acord amb els propis Estatuts, art. 16, a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona, li correspon la presidència i la vicepresidència del Consorci de manera 
rotatòria, juntament amb el/la rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
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com a tal forma part dels seus òrgans de govern, per un període de dos anys 
cadascun; des de l’1.1.2020 i fins al 31.12.2021 correspon la vicepresidència del 
Consorci a la presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, a 
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 

 

D).- Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona  
 

1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jaume Collboni Cuadrado, efectuada 
per acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
Institut d’Humanitats de Barcelona, i designar el Sr. Ramon Bosch Torra per 
substituir-lo en la representació que aquest ostentava fins ara. 
 

2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Institut d’Humanitats de 
Barcelona resta de la manera següent: 
 

Primer. D’acord amb l’article 17 dels Estatuts de la Fundació Privada Institut 
d’Humanitats de Barcelona, la Diputació de Barcelona estarà representada en el 
Patronat per dues persones físiques, una de les quals serà la seva presidenta o 
persona en qui es delegui. Les persones que formaran part del patronat són: 

 

1. Excma. Sra. Núria Marín Martínez 
2. Sr. Ramon Bosch Torra 

 

Segon. D’acord amb l’article 22 dels esmentats Estatuts, correspon a la presidenta 
de la Diputació de Barcelona, l’Excma. Núria Marín Martínez, una de les dues 
Presidències d’Honor de la Fundació. 

 

E).- Fundació Internacional Olof Palme 
 

1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jaume Collboni Cuadrado, efectuada 
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 
(AJG 344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de la 
seva presidenta, en el Patronat de la Fundació Internacional Olof Palme, i designar 
la Sra. Pilar Díaz Romero per substituir-lo en la representació per delegació que 
aquest ostentava fins ara. 
 

2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Internacional Olof Palme resta de la 
manera següent: 
 

Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Internacional Olof Palme, correspon a la seva presidenta, Excma. Sra. 
Núria Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 20 
dels propis Estatuts de la Fundació.  
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Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Internacional Olof Palme, el/la qual pot 
tenir o no la condició de diputat/ada, la Sra. Pilar Díaz Romero, a qui es faculta per 
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat 
i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
corporació. 

 

TERCER. 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. 
 

QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 

CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 

4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 24 d’octubre de 2019, dictada 
en el procediment ordinari núm. 358/2016, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Junta de Finances del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que desestima la demanda 
promoguda contra la resolució dictada el 7 de juliol de 2016, de l’esmentada 
Junta de Finances, per la qual es confirma la liquidació CON2016010551 emesa 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al període de facturació d’1 de 
gener a 31 de desembre de 2015, en concepte de cànon d’utilització dels béns de 
domini públic hidràulic per l’autorització d’obres d’eixamplament del pont Sant 
Quirze de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (Exp. 
núm. 2016/0001130).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“La Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar el 24 d’octubre de 2019 la sentència núm. 798 
dins del procediment ordinari núm. 358/2016 interposat per la Diputació de Barcelona 
contra la resolució dictada el 7 de juliol (Reclamació núm. 1007/2016) per la Junta de 
Finances del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual es confirma la liquidació CON2016010551 emesa 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), corresponent al període de facturació d’1 de 
gener a 31 de desembre de 2015, en concepte de cànon d’utilització dels béns de 
domini públic hidràulic per l’autorització d’obres d’eixamplament del pont Sant Quirze 
de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (exped. núm. 
UDPH 2013001842). 
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Aquesta corporació considerava que la resolució dictada el 7 de juliol (Reclamació 
núm. 1007/2016) per la Junta de Finances del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya no era ajustada a dret, ja que 
entenia que el cànon/taxa derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de domini 
públic hidràulic no estava subjecte a IVA i que la plataforma o tauler del pont era una 
carretera i, per tant, domini públic viari, i les carreteres, i tots els seus elements, com a 
béns de domini públic no podien estar gravats per cap tribut. La liquidació objecte del 
recurs era de 383,91 euros, IVA inclòs. 
 
No obstant això, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i considera que l’ocupació 
per part de la Diputació de Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a 
cànon i que aquest cànon està subjecte a IVA amb la qual cosa dicta una sentència 
desfavorable als interessos la Diputació de Barcelona i imposa a aquesta unes costes 
processals en un màxim de 3.000 euros 
 
Aquesta sentència, de conformitat amb el que disposa l’article 89.4 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ha esdevingut 
ferma per Decret judicial de 13 de gener de 2020. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma de la Secció Segona 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
núm. 798 de 24 d’octubre de 2019, recaiguda en el procediment ordinari núm. 
358/2016, desfavorable als interessos de la Diputació, que desestima la demanda 
interposada per aquesta corporació contra la resolució de 7 de juliol (reclamació núm. 
1007/2016) de la Junta de Finances del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, per la qual es confirma la 
liquidació CON2016010551 emesa per l’ACA, corresponent al període de facturació 
d’1 de gener a 31 de desembre de 2015, en concepte de cànon d’utilització dels béns 
de domini públic hidràulic per l’autorització d’obres d’eixamplament del pont Sant 
Quirze de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (exped. 
núm. UDPH 2013001842). 
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Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 
assabentat de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 5 de gener de 2020, 
dictada en el procediment ordinari núm. 228/2017-A3, interposat per l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló, que desestima la demanda promoguda contra el Decret 
núm. 13261 de 21 de desembre de 2016, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es va formalitzar una compensació econòmica respecte de l’esmentat 
Ajuntament, per tal d’extingir els deutes respectius, consistents, per part de la 
Diputació, en el pagament de diverses subvencions, i, per part de l’ens local, en 
el pagament d’un crèdit concedit per la pròpia Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2017/0007536).- 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, per Sentència núm. 5/2020 
de 10 de gener, dictada en el procediment ordinari núm. 228/2017-A3, ha desestimat 
el recurs promogut per l’Ajuntament de la Palma de Cervelló contra el Decret núm. 
13261 de 21 de desembre de 2016, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona pel qual es va 
formalitzar una compensació econòmica respecte de l’esmentat Ajuntament, per tal 
d’extingir els deutes respectius, consistents, per part de la Diputació de Barcelona, en 
el pagament de diverses subvencions, i, per part de l’ens local, en el pagament d’un 
crèdit concedit per la pròpia Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament de la Palma de Cervelló entén que la Diputació de Barcelona no pot 
aprovar aquesta compensació perquè, segons el seu parer, aquell crèdit va ser atorgat 
a l’Ajuntament de Cervelló, tot just abans de l’aprovació de la segregació del municipi 
duta a terme l’any 1998, i que, per tant, és a aquell consistori (Cervelló) a qui caldria 
exigir-ne el pagament. 
 
El Jutjat ha desestimat el recurs, perquè ha quedat provat que el crèdit pendent de 
liquidació pertany a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, no pas a l’Ajuntament de 
Cervelló, considerant que la seva finalitat era el pagament de la construcció d’un 
equipament públic que es troba dins del terme del municipi segregat. I que, per tant, si 
la Palma de Cervelló ostenta els drets per gaudir d’aquest equipament, també té 
l’obligació de fer-se càrrec dels deutes corresponents a la seva construcció i 
manteniment, de conformitat amb el què estableixen les bases de repartiment dels 
actius i passius d’ambdós municipis, aprovades pel Decret 185/1998, de 21 de juliol, i 
reiterades per la resolució del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya de 14 d’abril de 2014. 
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Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En definitiva la Sentència conclou que és ajustat a Dret que la Diputació de Barcelona 
procedeixi a efectuar l’esmentada compensació de deutes, en virtut del que preveu 
l’article 109.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, núm. 5/2020 de 10 de gener, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 228/2017-A3, favorable per als interessos de la Diputació 
de Barcelona, que desestima el recurs promogut per l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló contra el Decret núm. 13261, de 21 de desembre de 2016, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es va formalitzar una compensació econòmica respecte de 
l’esmentat Ajuntament, per tal d’extingir els deutes respectius, consistents, per part de 
la Diputació de Barcelona, en el pagament de diverses subvencions, i, per part de l’ens 
local, en el pagament d’un crèdit concedit per la pròpia Diputació de Barcelona. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, de 6 de maig de 2020, dictat en el procediment abreujat núm. 
432/2018-F2, interposat pel senyor XXX, en acordar tenir per desistida la part 
recurrent de la demanda promoguda contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 
2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició 
presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta 
corporació (Exp. núm. 2019/0005087).- La Junta, de conformitat amb la proposta 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
43/2020, de 6 de maig, ha declarat finalitat, per desistiment de la part recurrent sense 
fer cap condemna en costes, el procediment abreujat núm. 432/2018-F2 instat pel 
senyor XXX contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats en aquesta corporació. 
 
Vista la finalització del procediment, per desistiment del recurrent, acordada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via 
judicial de forma beneficiosa per als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.  DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret núm. 43/2020, que no afecta els 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictat el 6 de maig pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 432/2018-F2, pel 
qual es declara la finalització del procediment judicial per desistiment de la part 
recurrent, el senyor XXX, sense fer cap condemna en costes.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, de 3 d’octubre de 2019, dictat en el procediment abreujat núm. 
407/2018-F, interposat per la senyora XXX, i que ha estat favorable als interessos 
de la Diputació, en acordar tenir per desistida la part recurrent de la demanda 
promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la informació de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de 
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serveis sol·licitada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005110).- 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant Decret de 3 
d’octubre de 2019, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 407/2018-F que va instar la senyora XXX contra el Decret 
de 12 de juliol de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la informació de la Diputació de Barcelona pel qual es 
desestimava la petició d’anys de serveis sol·licitada per la recurrent. 
 
Vist el desistiment de la recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma beneficiosa per 
als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret, que no afecta els interessos de 
la Diputació de Barcelona, dictat el 3 d’octubre de 2019 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 407/2018-F, pel 
qual s’acorda tenir per desistida a la part recurrent, la senyora XXX, i es declara la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, 
de 3 de juliol de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 212/2019-M2 
interposat per la senyora XXX, i que no ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, la qual acorda estimar la demanda promoguda per part recurrent 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3991, de 29 
de març de 2019, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el 
5 de febrer de 2018, mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV.2112, 
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en sentit Sant Pere de Ribes, quan, a l’arribar a l’altura del PK 4,5, es va produir 
un despreniment de pedres (Exp. núm. 2019/0017923).- 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, per sentència núm. 
171/2020, de 3 de juliol, recaiguda en el procediment abreujat núm. 212/2019-M2, ha 
estimat la demanda promoguda per la senyora XXX, contra el Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 3991 de 29 de març de 2019, pel qual es desestima 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la demandant, pels danys i 
perjudicis derivats de l’accident ocorregut el 5 de febrer de 2018, mentre el vehicle 
Renault Grand Scenic amb matrícula XXX circulava per la carretera BV-2112, en sentit 
Sant Pere de Ribes, quan, a l’arribar a l’altura del PK 4,5, es va produir un 
despreniment de pedres. 
 
La senyora XXX interessava una indemnització de 4.319,24 euros, pels danys 
materials del vehicle, a conseqüència de la manca de senyalització vertical 
d’advertiment de perill del despreniment de pedres, la manca de manteniment de la 
carretera i pel retard de la Diputació de Barcelona a l’hora de netejar la carretera.  
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha estimat la demanda, dicta 
una sentència desfavorable als interessos de la Diputació de Barcelona i imposa a 
aquesta unes costes processals en un màxim de 300 euros, ja que entén que hi ha 
nexe causal entre els danys soferts per la reclamant i el servei públic de manteniment 
de carretera de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta sentència, de conformitat amb el que disposa l’article 89.4 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ha esdevingut 
ferma per diligència d’ordenació de 19 d’agost de 2020. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 171/2020, de 3 de juliol, recaiguda en el 
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procediment abreujat núm. 212/2019-M2, desfavorable per als interessos de la 
Diputació, que estima la demanda promoguda per la senyora XXX, contra el Decret de 
la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3991 de 29 de març de 2019, pel 
qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
demandant, pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el 5 de febrer de 
2018, mentre el vehicle Renault Grand Scenic amb matrícula XXX circulava per la 
carretera BV-2112, en sentit Sant Pere de Ribes, quan, a l’arribar a l’altura del PK 4,5, 
es va produir un despreniment de pedres. 
 

Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 
 

9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Penal núm. 17 de Barcelona, de 8 de gener de 
2020, dictada en el procediment abreujat núm. 214/2018-S, i que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació, per la qual es condemna el senyor XXX 
com autor d’un delicte de danys previst i penat a l’article 263.1 del Codi Penal, a 
la pena de 6 mesos de multa amb una quota diària de 3 euros i, en concepte de 
responsabilitat civil, a indemnitzar la Diputació de Barcelona, com a propietària 
de l’Escola Industrial, en la quantia de 2.377,65 €, amb la imposició de costes 
(Exp. núm. 2019/0021350).- 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 Jutjat Penal núm. 17 de Barcelona, per Sentència núm. 4/2020 de 8 de gener, 
recaiguda en el procediment abreujat núm. 214/2018-S, ha condemnat al senyor XXX 
com autor d’un delicte de danys previst i penal a l’article 263.1 del Codi Penal, a la 
pena de 6 mesos de multa amb una quota diària de 3 euros i, en concepte de 
responsabilitat civil, a indemnitzar a la Diputació de Barcelona, com a propietària de 
l’Escola Industrial, en la quantia de 2.377,65 euros, amb la imposició de costes. 
 
La Sentència estableix que hi ha hagut conformitat entre les parts i l’acusat, el qual 
declara que el 25 de juliol de 2017 va entrar per una finestra que es trobava oberta, 
amb altres companys no identificats, en l’edifici 12 de l’Escola Industrial, situat al carrer 
Rosselló, núm. 120 de Barcelona, on va buidar un total de 25 extintors, ruixant 
diverses estàncies de l’edifici. 
 
Aquesta sentència és ferma, perquè es va anticipar el seu contingut oralment en 
audiència pública i les parts i l’acusat van manifestar la seva voluntat de no recórrer. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 4/2020 de 8 de 
gener, del Jutjat Penal núm. 17 de Barcelona, recaiguda en el procediment abreujat 
núm. 228/2017-A3, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, que ha 
condemnat al senyor XXX com autor d’un delicte de danys previst i penat a l’article 
263.1 del Codi Penal, a la pena de 6 mesos de multa amb una quota diària de 3 euros 
i, en concepte de responsabilitat civil, a indemnitzar a la Diputació de Barcelona, com a 
propietària de l’Escola Industrial, en la quantia de 2.377,65 euros, amb la imposició de 
costes. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Penal núm. 17 de Barcelona.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Moret (PSC-CP). 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8145, de data 19 d’agost de 
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 300/2019-A, interposat pel 
senyor XXX, contra la resolució de 2 de juliol de 2019 de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de la 
Presidència de 24 de setembre de 2018, que alhora va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, mentre circulava amb la seva 
bicicleta, pel carril dret de l’Avinguda Corts Catalanes, municipi de Gelida, quan 
va caure a un forat que es trobava a la calçada (Exp. núm. 2019/0017295).- La 
Junta, resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 300/2019-A, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX 
contra la resolució de 2 de juliol de 2019 de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició interposat contra el Decret de la Presidència de 24 de setembre 
de 2018, que alhora va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 25 
d’abril de 2018, mentre circulava amb la seva bicicleta, pel carril dret de l’Avinguda 
Corts Catalanes, municipi de Gelida, quan va caure a un forat que es trobava a la 
calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments  
següents: a) El reclamant no va actuar amb la deguda diligència a fi d’evitar un 
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possible accident; b) El punt on es trobava el desperfecte en cap cas havia d’influir en 
la direcció que portava el reclamant amb la seva; c) L’existència d’ombra a la calçada 
a causa de l’arbrat no és un fet que impedeixi a qui circula per la via mantenir un camp 
de visibilitat i atenció permanent a les circumstàncies de la carretera i; d) Tal i com 
s’especifica a l’informe de la Gerència, a finals del mes de maig de 2017 es va 
estendre una capa de 3,5 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM a tot l’ample 
de la calçada, pel que en tot cas s’han dut a terme les tasques habituals de 
conservació de la via. 
 
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. 300/2019-F, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 2 de juliol de 2019 de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
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Decret de la Presidència de 24 de setembre de 2018, que alhora va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, mentre circulava amb 
la seva bicicleta, pel carril dret de l’Avinguda Corts Catalanes, municipi de Gelida, 
quan va caure a un forat que es trobava a la calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8449, de data 9 de setembre 
de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 13 de 
Barcelona, en el procediment ordinari núm. 1056/2019, interposat per la senyora 
XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 11902 de 24 d’octubre de 2019, per 
qual s’inadmet la reclamació de danys i perjudicis derivats de l’accident de 
treball sofert el 10 de juny de 2009 (Exp. núm. 2020/0011012).- La Junta, resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“Mitjançant decret de 19 de maig de 2020, el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona cita la 
Diputació de Barcelona per comparèixer com a part demandada en el procediment 
ordinari núm. 1056/2019, interposat per la senyora XXX contra el Decret de la 
Presidència núm. 11902/19, de 24 d’octubre, que inadmet la reclamació de danys i 
perjudicis derivats de l’accident de treball sofert el 10 de juny de 2009. 
 
Per aquest motiu, 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, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
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.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona com a part 
demandada en el procediment ordinari núm. 1056/2019, interposat per la senyora XXX 
contra el Decret de la Presidència núm. 11902/19, de 24 d’octubre, que inadmet la 
reclamació de danys i perjudicis derivats de l’accident de treball sofert el 10 de juny de 
2009. 
 
Segon. 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 i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el procediment judicial esmentat, 
així com en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10528, de data 31 d’octubre 
de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 103/2020-F, interposat 
per la senyora XXX, contra la resolució de 20 de desembre de 2019 de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, per la qual es va desestimar el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 22 d’agost de 2019, que adscriu a l’empleada per 
ocupar, mitjançant comissió de serveis, un lloc de treball singular de tècnic/a 
assessor/a jurídic de contractació (Exp. núm. 2020/0011272).- La Junta, resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 10 de 
juny de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 103/2020-F, procediment 
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abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 20 de desembre de 
2019, de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona que va desestimar el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 22 d'agost de 2019 que adscriu a l’empleada per ocupar, 
mitjançat comissió de serveis, un lloc de treball singular de tècnic/a assessor/a jurídic 
en contractació.  
 
Posteriorment es va ampliar el recurs contenciós administratiu al Decret de 27 de juliol 
de 2020 que prorroga, per un any més, la comissió de serveis de la senyora XXX en el 
lloc de treball singular. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 103/2020-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 20 de desembre de 
2019, de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
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Interns de la Diputació de Barcelona que va desestimar el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 22 d'agost de 2019 que adscriu a l’empleada per ocupar, 
mitjançat comissió de serveis, un lloc de treball singular de tècnic/a assessor/a jurídic 
en contractació i que posteriorment es va ampliar al Decret de 27 de juliol de 2020 que 
prorroga, per un any més la comissió de serveis de la senyora XXX en el lloc de treball 
singular. 
 

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona. 
 

Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 

13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10520, de data 31 d’octubre 
de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-B, interposat 
pel senyor XXX, contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2020/0015978).- La Junta, resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 19 
d’octubre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 

Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
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.” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Per Nadal, producte 
local» (Exp. núm. 2020/16981).- 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: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona du a terme, a través dels canals corporatius d’Instagram 

i Facebook, el sorteig «Per Nadal, producte local », que té per objectiu la 
interacció i participació dels usuaris a les xarxes socials de la Diputació de 
Barcelona i donar a conèixer els diferents productes que formen part de la Xarxa de 
Productes de la Terra. 

 
2. La Diputació de Barcelona convida els usuaris de les xarxes socials Facebook i 

Instagram a respondre quatre preguntes relatives als diferents productes de Xarxa 
de Productes de la terra. Entre tots els usuaris que hagin respòs correctament les 
quatre preguntes, es farà un sorteig a través de la plataforma Easy Promos per triar 
deu guanyadors.  

 
3. El sorteig «Per Nadal, producte local» començarà el dia 1 de desembre de 2020 a 

les 9:00 hores i finalitzarà el dia 13 de desembre de 2020 a les 23:59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de maig de 
2017, els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb 
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de 
subvenció.  

 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de 
sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  

 
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) estableix que la 
competència per a dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per 
delegació de la Presidència. 

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig 
«Per Nadal, producte local», el text literal del qual és el següent: 
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“Bases del sorteig «Per Nadal, producte local»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Per Nadal, producte local», a través dels 
canals corporatius d'Instagram @productesterra @dibacat @bcnmoltmes, @xarxadeparcs i 
@palauguell i Facebook @productesdelaterra @diputaciodebarcelona 
@barcelonaesmoltmes, @xarxadeparcsn i @PalauGuell. En el sorteig hi poden participar 
majors de divuit anys residents a Espanya, amb perfil a la xarxa social Instagram i/o 
Facebook i que segueixin aquests comptes. 
 
L’objectiu del sorteig és donar a conèixer els diferents productes que formen part de la 
Xarxa de Productes de la Terra, incrementar la interacció amb els seguidors i aconseguir-ne 
de nous. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a contestar 4 preguntes relatives als 
diferents productes de la terra a través de la plataforma Easypromos. Entre els participants 
que responguin correctament totes les preguntes es farà un sorteig per a triar 10 
guanyadors. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Per Nadal, producte local» està organitzat per la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona juntament amb el Gabinet de la 
Presidència de la Diputació de la Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i en la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram o de Facebook de la Xarxa de Productes 

de la Terra https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat.  
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert i/o un perfil personal a la 

xarxa social Facebook perquè els organitzadors puguin contactar-hi a través de missatge 
directe. 

4. Contestar correctament les quatre preguntes plantejades. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms i/o les condicions de Facebook, 
que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms. 

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dimarts 1 de desembre del 2020 a les 9 
hores i finalitza el diumenge 13 de desembre del 2020 a les 23.59 hores. 
 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
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Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari 
per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram i de Facebook perquè adopti les 
mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà 10 guanyadors. El premi és una panera de productes de la terra de les comarques 
de Barcelona valorada cadascuna en 150 € IVA exclòs.  
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants que hagin 
respost correctament les quatre preguntes. Un dia hàbil després de la finalització del sorteig, 
la Diputació de Barcelona es comunicarà amb els guanyadors mitjançant un missatge privat 
a Instagram o a Facebook. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el termini de 
72 hores després de rebre aquest missatge privat a Instagram o a Facebook mitjançant un 
correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat 
d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari a Instagram o a Facebook, el seu nom i 
cognoms, el DNI o document d’identificació i un telèfon i adreça de contacte.  
Si el guanyador no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix alguna 
de les normes d’aquest sorteig o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat i el 
premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop el guanyador hagi acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona i al web corporatiu de concursos. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador per tal que aquest pugui gaudir del premi. 
 

mailto:xarxessocials@diba.cat
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Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
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 a 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 contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes 
socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del guanyador que 
s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació 
indefinida. 
 
Els participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per a 
aquesta finalitat es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer efectiu 
sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció  
de dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada 
amb el tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà  
la resposta adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent 
al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram i Facebook, tercers proveïdors, es 
regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors  
a https://help.instagram.com/478745558852511 i https://www.facebook.com/legal/terms, 
respectivament. El fet de convertir-se en usuari d’aquests serveis implica que l’usuari 
consent el tractament de les seves dades segons allò que s’estableix en les polítiques i 
condicions d’Instagram i de Facebook, que posen a la seva disposició una pàgina des de la 
qual es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram i Facebook estan exemptes de tota responsabilitat en relació 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
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amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns 
participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de mil 
vuit-cents quinze euros (1.815,00 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.”  
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs “Finançament de projectes innovadors de 
transicions educatives”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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l'any 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

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

2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juliol de 2020, 
va aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 i autoritzar la despesa que s’hi destinarà, i va aprovar mesures 
de flexibilització dels recursos concedits i modificar diversos (acord núm. 296/20, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2020). 

3. Entre els nous recursos es va incloure el denominat “Finançament de projectes 
innovadors de transicions educatives”, mitjançant el qual es vehicula un suport 
econòmic per a la realització de projectes de suport a les transicions educatives que 
facilitin la definició d’itineraris educatius i promoguin la continuïtat formativa dels 
joves. Les actuacions inclouen cursos formatius, recursos educatius i accions 
d’orientació i acompanyament. El centre gestor del recurs és la Gerència de Serveis 
d’Educació, adscrita a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut. 

4. Aquest recurs es concedeix pel procediment de concurrència competitiva, en el qual 
la concessió depèn de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts i 
de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració 
obtinguda; i la concessió directa amb concurrència. 

5. El termini de sol·licitud d’aquest recurs va finalitzar el 05/10/2020. En data 30 
d’octubre de 2020 el centre gestor ha emès informe, el qual conté l’explicació de la 
forma objectiva com s’han ponderat els criteris de valoració, amb especificació de la 
puntuació total i de cada criteri. L’informe va ser examinat i validat per l’òrgan 
col·legiat reunit a aquest efecte en data 5 de novembre de 2020, tal com es fa 
constar en l’acta de la reunió. 

6. Com a resultat d’aquesta fase es fa una proposta de concessió d’ajuts per un import 
total de 300.000,00 euros, amb una distribució pluriennal de 114.561,00 euros l’any 
2020 i de 185.439,00 l’any 2021. 

7. En el marc d’aquesta resolució, també es procedeix a aprovar la redistribució de la 
quantia autoritzada inicialment en funció de la naturalesa dels ens beneficiaris 
d’ajuts. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els ajuts 
econòmics del Catàleg de serveis. 
 
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió del recurs “Finançament de 
projectes innovadors de transicions educatives”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts, les 
desestimacions i els desistiments que s’indiquen en els acords següents.  
 
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics del recurs “Finançament de 
projectes innovadors de transicions educatives”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020, següents: 
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Ens local  NIF Actuació  Núm. PMT Codi XGL 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4  

Punts 
total  

Import a 
concedir 

2020 
(EUR) 

Import a 
concedir 

2021 
(EUR) 

Import 
total a 

concedir 
(EUR) 

Núm. Operació "D" 

Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 
ORIENTAGARDEN: Cultivem 
el nostre institut per generar 

oportunitats 
2040068919 20/Y/295850 60 20 5 10 95 3.165,84 5.124,52 8.290,36 2003004380//1-2 

Ajuntament 
de Caldes 
de Montbui 

P0803300C PROJECTE EDINS 2040069094 20/Y/295851 60 20 0 10 90 2.291,22 3.708,78 6.000,00 2003004380//3-4 

Ajuntament 
de Canet de 

Mar 
P0803900J Projecte Orienta't 2040068864 20/Y/295852 60 10 5 10 85 4.964,31 8.035,69 13.000,00 2003004380//5-6 

Ajuntament 
de Castellar 
del Vallès 

P0805000G Projecte "M'ACTIVO"  2040069095 20/Y/295853 60 20 5 10 95 6.854,65 11.095,57 17.950,22 2003004380//7-8 

Ajuntament 
de 

Castelldefels 
P0805500F 

Trànsit. Programa 
d'acompanyament a les 
transicions educatives. 

2040067894 20/Y/295854 60 20 5 10 95 7.446,48 12.053,52 19.500,00 2003004380//9-10 

Ajuntament 
de 

Granollers 
P0809500B Curs +Oportunitats 2040066811 20/Y/295855 60 20 10 10 100 7.637,40 12.362,60 20.000,00 2003004380//11-12 

Ajuntament 
de Malgrat 

de Mar 
P0810900A Encara 20-21 2040069118 20/Y/295856 60 20 0 5 85 6.676,61 10.807,38 17.483,99 2003004380//13-14 

Ajuntament 
de 

Masquefa 
P0811800B 

PROJECTE 
INTEGRALD'ASSESSORAM
ENT I ACOMPANYAMENT 

PER A JOVES (PIAAJ) 

2040069107 20/Y/295857 30 20 5 10 65 1.920,77 3.109,14 5.029,91 2003004380//15-16 

Ajuntament 
de 

Montornès 
del Vallès 

P0813500F 
Projecte municipal 

d'orientació i transicions 
educatives 

2040068846 20/Y/295858 30 20 5 10 65 2.482,16 4.017,85 6.500,01 2003004380//17-18 
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Ens local  NIF Actuació  Núm. PMT Codi XGL 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4  

Punts 
total  

Import a 
concedir 

2020 
(EUR) 

Import a 
concedir 

2021 
(EUR) 

Import 
total a 

concedir 
(EUR) 

Núm. Operació "D" 

Ajuntament 
de Prats de 

Lluçanès 
P0817000C 

IMPULS PER A UNES 
TRANSICIONS D'ÈXIT AL 

LLUÇANÈS 
2040068797 20/Y/295859 30 20 5 10 65 5.105,64 8.264,47 13.370,11 2003004380//19-20 

Ajuntament 
de Ripollet 

P0817900D 
Tastet d'oficis en transicions 

educatives 
2040066471 20/Y/295860 60 10 10 5 85 6.676,61 10.807,38 17.483,99 2003004380//21-22 

Ajuntament 
de Sant 
Adrià de 
Besòs 

P0819300E 
Escola d'Oportunitats de Sant 

Adrià de Besòs 
2040068068 20/Y/295861 60 20 10 10 100 7.637,40 12.362,60 20.000,00 2003004380//23-24 

Ajuntament 
de Sant 

Andreu de la 
Barca 

P0819500J 
Tallers de segona oportunitat 

a Sant Andreu de la Barca 
2040069142 20/Y/295862 60 20 10 10 100 7.637,40 12.362,60 20.000,00 2003004380//25-26 

Ajuntament 
de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B 
PUC MÉS. Millorant 
oportunitats juvenils 

2040069017 20/Y/295863 60 10 5 10 85 4.357,68 7.053,74 11.411,42 2003004380//27-28 

Ajuntament 
de Sant 
Celoni 

P0820100F 
Projectes innovació 

educativa-projecte rumb 
2040069102 20/Y/295864 30 20 5 10 65 3.980,56 6.443,31 10.423,87 2003004380//29-30 

Ajuntament 
de Sant 
Joan de 

Vilatorrada 

P0822500E La formació a les teves mans! 2040061792 20/Y/295865 30 20 5 10 65 5.105,64 8.264,47 13.370,11 2003004380//31-32 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800H 
Finançament de projectes 
innovadors de transicions 

educatives 
2040061133 20/Y/295866 60 20 10 10 100 5.346,18 8.653,82 14.000,00 2003004380//33-34 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B PRECAM 2040068230 20/Y/295867 30 20 10 10 70 5.388,33 8.722,05 14.110,38 2003004380//35-36 
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Ens local  NIF Actuació  Núm. PMT Codi XGL 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4  

Punts 
total  

Import a 
concedir 

2020 
(EUR) 

Import a 
concedir 

2021 
(EUR) 

Import 
total a 

concedir 
(EUR) 

Núm. Operació "D" 

Consell 
Comarcal de 

l'Alt 
Penedès 

P5800013D Forma't 2020-2021 2040066875 20/Y/295868 30 20 5 10 65 3.818,70 6.181,30 10.000,00 
Condicionada a 
regularització 

comptable 

Consell 
Comarcal de 

l'Anoia 
P5800006H Impuls 2.0 2040068332 20/Y/295869 30 20 5 10 65 5.105,64 8.264,47 13.370,11 

Condicionada a 
regularització 

comptable 

Consell 
Comarcal 

del 
Maresme 

P5800008D 
Fem cadena. Programa 
acompanyament a les 
transicions educatives. 

2040069105 20/Y/295870 60 20 10 10 100 4.677,91 7.572,09 12.250,00 
Condicionada a 
regularització 

comptable 

Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

P5800007F 
Transitar cap a horitzons 

tecnològics 
2040068196 20/Y/295871 60 10 0 10 80 6.283,87 10.171,65 16.455,52 

Condicionada a 
regularització 

comptable 

                    114.561,00 185.439,00 300.000,00   
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Tercer. DESESTIMAR per no haver assolit la puntuació mínima exigida de 65 punts 
les sol·licituds del recurs “Finançament de projectes innovadors de transicions 
educatives”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, 
següents:
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Ens destinatari NIF ens Actuació Núm. PMT 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
totals 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 
EAPAI SOCICULTURAL DE CASTELLVI DE LA 

MARCA 
2040068842 30 10 0 5 45 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 
NOU SERVEI MUNICIPAL DE 

PSICOPEDAGOGIA 
2040066441 30 0 10 5 45 
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Quart. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds del recurs “Finançament de 
projectes innovadors de transicions educatives”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020, següents: 
 

Ens destinatari NIF ens Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 
Programes de Formació i Inserció 

(PFI) en modalitat Plans de 
Transició al Treball (PTT) 

2040066333 Exprés 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 
P0825100A 

PFI (PIP) AUXILIAR MUNTATGE 
I MANTENIMENT EQUIPS 

INFORMÀTICS 
2040060780 Tàcit 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 
Finançament de projectes 
innovadors de transicions 

educatives 
2040067557 Tàcit 

 
Cinquè. APROVAR la disposició de la despesa total de dos-cents quaranta-set mil 
nou-cents vint-i-quatre euros i trenta-set cèntims (247.924,37 euros), amb una 
distribució pluriennal de 94.674,88 euros l’any 2020 i de 153.249,49 euros l’any 2021, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46282. 
 
Sisè. REDUIR l’autorització de despesa aprovada per l’acord de Junta de Govern 
núm. 296/20 en la quantia total de cinquanta-dos mil setanta-cinc euros i seixanta-tres 
cèntims (52.075,63 euros), d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import op. 
"A/-" 2020 

(EUR) 
Núm. Op. "A/-" 

Import op. 
"A/-" 2021 

(EUR) 
Núm. Op. "A/-" 

G/80100/32000/46282 19.886,12 2002900762 32.189,51 2002900763 

 
Setè. APROVAR l’autorització de la despesa total de cinquanta-dos mil setanta-cinc 
euros i seixanta-tres cèntims (52.075,63 euros), com a conseqüència de la 
redistribució de la quantia que correspon assignar a les aplicacions pressupostàries 
d’ens diferents d’ajuntaments, d’acord amb el detall següent; tot condicionant-ho a la 
regularització comptable aprovada als acords anteriors: 
 

Aplicació pressupostària 
Import op. "A" 2020 

(EUR) 
Import op. "A" 2021 

(EUR) 

G/80100/32000/46582 19.886,12 32.189,51 

 
Vuitè. APROVAR la disposició de la despesa total de cinquanta-dos mil setanta-cinc 
euros i seixanta-tres cèntims (52.075,63 euros), com a conseqüència de la 
redistribució de la quantia que correspon assignar a les aplicacions pressupostàries 
d’ens diferents d’ajuntaments, i segons la distribució que consta en l’acord segon del 
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present dictamen; tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada als 
acords anteriors: 
 

Aplicació pressupostària 
Import op. "A" 2020 

(EUR) 
Import op. "A" 2021 

(EUR) 

G/80100/32000/46582 19.886,12 32.189,51 

 
Novè. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa disposada en l’acord segon del 
present dictamen i condicionar-la a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2021 i a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Desè. ACORDAR que en els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
amb càrrec al capítol 4 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona i 
execució pluriennal, s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’import 
que es periodifiqui l’any 2020 i, pel que fa a la segona anualitat, s’ha de pagar de 
manera anticipada el 100 per cent de l’import que es periodifiqui l’any 2021 quan es 
produeixi la justificació del 100 per cent de l’import de la primera anualitat, sempre que 
el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert. 
 
Onzè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present acte a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions. 
 
Dotzè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tretzè. DECLARAR que la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del present acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació 
de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva; sense perjudici que s’habilitin altres mitjans de comunicació i 
publicació complementaris.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la despesa de diversos 
ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals, del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un import de 136.877,94 € (Exp. núm. 
2016/0005360).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juny de 2016 

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

 
2. El programa té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de 

la realització d'obres de millora dels camins municipals d’ús públic per part dels 
ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona. 

 
3. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable és la Gerència de 

Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
4. Entre d’altres, es van atorgar ajuts a favor dels Ajuntaments de les Franqueses del 

Vallès, de l’Esquirol i de Lliçà de Munt, segons el detall següent: 
 

Ens local NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès P0808500C 

Millora i manteniment de camins 
locals de les franqueses del Vallès 16/X/230267 45.543,93 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 
Millora de camins municipals de 
l'Esquirol 16/X/230325 46.206,66 

Ajuntament de Lliçà 
de Munt P0810600G Millora de camins municipals  16/X/230447 45.127,35 

   
Total  136.877,94 

 
5. Els ajuts a favor d’aquests ens es van periodificar per a l’exercici 2019. Així doncs, 

d’acord amb l’article 27 del règim del programa, el termini d’execució i justificació 
havia de cloure el 15 d'octubre de 2020, però es va veure afectat per la suspensió 
de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va 
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19. Finalment la Junta de Govern en data 30 de juliol de 2020, va 
establir que l’execució i justificació dels ajuts periodificats l’any 2019 havia de 
finalitzar el 15 de novembre 2020 (AJG 335/20). 

 
6. Mitjançant informe de 6 de novembre de 2020 que s’incorpora a l’expedient, el 

centre gestor ha informat que els ens abans esmentats han justificat en temps i 
forma els ajuts concedits, però que no es pot procedir al pagament en no haver 
estat incorporat el crèdit al pressupost 2020 com a romanent i que, per aquest 
motiu, cal procedir a reconèixer-los el crèdit per l’import total de 136.877,94 euros.  

 
7. Respecte a la despesa objecte de reconeixement de crèdit, aquesta Direcció de 

Serveis ha comprovat que els crèdits s’han incorporat a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45302/76261 de l’exercici corrent; així com també que existia consignació 
pressupostaria adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se realitzat dita 
despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret. 
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Fonaments de dret 
 

1. Les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 2020, de 3 de 
desembre de 2019, regulen en el seu annex 4 la figura del reconeixement de crèdit. 

 

2. 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 un reconeixement de crèdit per un import total de cent trenta-sis 
mil vuit-cents setanta-set euros i noranta-quatre cèntims (136.877,94 euros) per fer 
front a les despeses justificades del Programa complementari de millora de camins 
municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a favor de diversos 
Ajuntaments beneficiaris d’ajuts imputats al pressupost 2019. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-sis mil vuit-cents 
setanta-set euros i noranta-quatre cèntims (136.877,94 euros) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/76261 de l’exercici 2020, segons el detall següent: 
 

Ens local NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 
(EUR) 

Núm. op. 
Comptable  

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 
Millora i manteniment de camins 

locals de les franqueses del Vallès 
16/X/230267 45.543,93 2003004427 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 
Millora de camins municipals de 

l'Esquirol 
16/X/230325  46.206,66 2003004428 

Ajuntament de Lliçà de 
Munt 

P0810600G Millora de camins municipals  16/X/230447  45.127,35 2003004429 

 
 

 
Total  136.877,94 

 
“ 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Ruiz Novella (PSC-CP) 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Monistrol de Calders, 
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corresponent al lot 1, del 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, formalitzat amb l'empresa 
TONDO ENERGIA SL (Exp. núm. 2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“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 TONDO ENERGIA SL, amb el NIF 
B64217425, pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 1: Projectes d’obra municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Municipi Preu Import IVA (21%) Total preu 
(IVA inclòs) 

Monistrol de 
Calders 

143.353,95 € 30.104,33 € 173.458,28 € 

Olost 114.886,99 € 24.126,27 € 139.013,26 € 

Balenyà 183.337,64 € 38.500,90 € 221.838,54 € 

TOTAL LOT 1 441.578,58 € 92.731,50 € 534.310,08 € 

 
2. L’empresa TONDO ENERGIA SL, en data 13 de març de 2019, va constituir la 

garantia definitiva per import de 22.078,93 €, equivalent al 5% de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant aval de l’entitat BANC DE SABADELL SA, a la 
Tresoreria d’aquest Diputació de Barcelona (assentament núm. 1000050694). 

 
3. El contracte corresponent al lot 1 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 1 al professional Aleix Rifà i Beltran, que va subcontractar a l’empresa TRESAT 
COORDINADORES DE SEGURIDAD SLPU amb NIF B62440110 per a la 
realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut executant aquests 
treballs l’arquitecte tècnic Jesús Fernández Antolín. 

 
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 
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el Treball presentat per l’empresa adjudicatària, el termini d’execució de les l’obres 
del lot 1 s’iniciaria amb la signatura d’un acta d’inici.  

 
6. En data 5 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 13 de 
desembre de 2019. 

 
7. En data 18 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 1 començaria a comptar des 
del 18 de desembre de 2019, per la qual cosa el termini finalitzaria el 17 de 
desembre de 2020. 

 
8. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per decret d’urgència núm. 3741 de la 

Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 195, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des 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. 232, es va prendre raó 

de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les citades obres, amb 
efectes des de l’12 de maig de 2020, establint-se el 13 de febrer de 2021 com a nou 
termini de finalització de les obres. Així mateix, en aquest mateix dictamen es va 
aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de 
Balenyà, sense que aquests nous preus impliquessin un increment del preu global 
del contracte ni una modificació d’aquest. 

 
10. En data 19 de juny de 2020, per decret del President delegat de l’Àrea de Recursos 

Humans, Hisenda, i Serveis Interns es va aprovar un annex del Pla de Seguretat i 
Salut del projecte d’obra del municipi de Balenyà, notificant la seva aprovació al 
contractista el 23 de juny de 2020. 

 
II FETS PROJECTE D’OBRA MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS 
 
1. En data 11 de novembre de 2020, es va formalitzar una acta de preus 

contradictòries núm. 1 per l’execució de les obres del projecte del municipi de 
Monistrol de Calders, entre la direcció facultativa de l’obra i l’empresa contractista, 
els quals estan motivats per causes no previstes en el Plec de clàusules 
administratives particulars. Els preus fixats contradictòriament en aquesta acta van 
ser el següents: 

 
“.../... 
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PREU CONTRADICTORI 1  

Ut Desplaçament de llumenera vial, incloent retirada de columna de llumenera de 
planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col•locada sobre dau 
de formigó, custòdia del material durant l'obra i recol•locació de columna de 
llumenera de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, 
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, 
col•locada sobre dau de formigó, incloent  modificació de la instal•lació elèctrica i 
allargament per a canalització i cablejat des de sortida de fils actual fins a nova 
posició, obertura de microrasa en obra i rebliment amb pavimentació segons actual, 
pou de fonamentació per a anclatge de nova pletina, pletina base per a columna 
(l'anterior està deteriorada i s'ha de substituir), espàrrecs de fixació amb cargols i 
femelles de rodó roscat galvanitzat 

 

338,03 EUROS / Ut 

 

 

PREU CONTRADICTORI 2  

Ut Treballs de paleteria i serralleria pel tall, reposició i acabat de barbacana de la  

sala polivalent. Les feines consisteixen en el desmuntatge dels elements fixats a 

façana, repicat de la barbacana de formigó existent de l’edifici de la sala polivalent, 

amb mitjans manuals i martell pneumàtic, restitució de la zona afectada amb morters 

a base de resina epoxi de reparació, acabat amb impermeabilització i col•locació de 

nou coronament a la barbacana de la sala polivalent i adaptació, reparació i 

recol•locació de rètol d'acabat preexistent 

1.848,00 EUROS / Ut 

 

 

PREU CONTRADICTORI 3  

Ut Subministrament i col·locació de dues boques de càrrega pneumàtica DN150 tipus 

STORZ, amb tap i cadenat per a cadascuna, incloent obertura de pas d'obra 

passamurs i fixacions, incloent tram vertical exterior fins a alçada de manteniment i 

connexió mànega camió, i tram interior de sitja fins a optimització omplerta sitja, amb 

presa de terra 

750,00 EUROS / UT 

 

 

PREU CONTRADICTORI 4  

m3 Complement d’excavació de rasa per a pas d'instal·lacions per terreny tipus roca 
de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzat amb retroexcavadora amb 
martell trencador 

 

75,35 EUROS / m3 
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PREU CONTRADICTORI 5  

ml Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada, amb 

paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de 

diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma 

UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons 

de la rasa 

43,86 EUROS / ml 

 

PREU CONTRADICTORI 6  

Ut Subministrament i col·locació de barana de protecció per a radiadors en zones 

d'accés infantil, mitjançant carcassa de fusta envolupant amb barrots, fixacions 

laterals a parament vertical, amb espessor i dimensions suficient contra contactes. 

250,00 EUROS / ut 

 

PREU CONTRADICTORI 7  

Ut Subministrament i col•locació d'armaris d'acer de dimensions aproximades 
800x600x400mm per a allotjament d'estacions d'intercanvi tèrmic a l'interior dels 
equipaments d'ús públic (zones d'accés públic) per a protecció d'aquests contra 
manipulació, vandalisme, cops, etc, i per a garantia d'accés de manteniment, acabat 
pintat i fixat a la paret amb tac metàl·lic 

 

500,00 EUROS / ut 

 

PREU CONTRADICTORI 8  

Ut Porta talalfocs sitja. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a 

una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada 

328,63 EUROS / ut 

 

PREU CONTRADICTORI 9  

Ut Subministrament i col·locació de vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, 
de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 
V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 

 

95,73 EUROS / ut 

 

PREU CONTRADICTORI 10  

Ut Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre 

nominal 40 mm i kvs=50, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 

punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 

439,23 EUROS / ut 

 “ 
 

2. En data 11 de novembre 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 que 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 1: Execució de les obres i legalització de la 
instal·lació de calderes de biomassa als municipis de Monistrol de Calders, Olost i 
Balenyà a l’empresa TONDO ENERGIA SL, amb NIF B64217425 , per un import de 
441.578,58 € més IVA del 21 % resultant un total de 534.310,08 € IVA inclòs. 
 
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi de MONISTROL DE CALDERS és de 
143.353,95 € més IVA, resultant un total de 173.458,28€ IVA inclòs. 
 
El contracte estableix inicialment un termini d’execució de dotze (12) mesos a comptar des 
de la data de formalització de l’acta d’inici d’execució de les obres, el passat 18 de 
desembre de 2019. El contracte es va suspendre durant 58 dies degut a motius derivats de 
la COVID-19. La nova data en que conclou el termini d’execució de les obres del Lot 1 és el 
dia 13 de febrer de 2021 
 
Les obres objecte del present contracte consisteixen en la instal·lació d’una caldera de 
biomassa per a diversos equipaments municipals del municipi de MONISTROL DE 
CALDERS. 
 
1. Estat de l’execució del contracte en el projecte de Monistrol de Calders. 
 
L’obra es troba executada al 30,22% en data de 30 de setembre. Actualment s’ha executat 
part del soterrament de les canonades de calor i s’han fet els picatges de les sales de 
calderes que s’han de connectar. S’han fet les instal·lacions hidràuliques als diferents 
equipaments on es connecta la xarxa de calor. S’han instal·lat els radiadors i els 
intercanviadors de calor amb les conseqüents vàlvules, antiretorns, comptadors de calor i 
sondes de temperatura. I s’han iniciat els treballs de fonamentació i contenció del passatge.  
 
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’acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació. 
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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 Desplaçament de llumenera vial, incloent retirada de columna de llumenera de 
planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau 
de formigó, custòdia del material durant l'obra i recol·locació de columna de 
llumenera de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, 
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, 
col·locada sobre dau de formigó, incloent  modificació de la instal·lació elèctrica i 
allargament per a canalització i cablejat des de sortida de fils actual fins a nova 
posició, obertura de microrasa en obra i rebliment amb pavimentació segons actual, 
pou de fonamentació per a anclatge de nova pletina, amb pletina base per a columna 
(l'anterior està deteriorada i s'ha de substituir), espàrrecs de fixació amb cargols i 
femelles de rodó roscat galvanitzat  

 338,03 €/ut PEM  
   
PC02 

  

 

Ut Treballs de paleteria i serralleria pel tall, reposició i acabat de barbacana de la sala 
polivalent. Les feines consisteixen en el desmuntatge dels elements fixats a façana, 
repicat de la barbacana de formigó existent de l’edifici de la sala polivalent, amb 
mitjans manuals i martell pneumàtic, restitució de la zona afectada amb morters a 
base de resina epoxi de reparació, acabat amb impermeabilització i col·locació de nou 
coronament a la barbacana de la sala polivalent i adaptació, reparació i recol·locació 
de rètol d'acabat preexistent 

 

 1.848,00 €/ut PEM  
 
   
PC03 

  

 

Ut Subministrament i col·locació de dues boques de càrrega pneumàtica DN150 tipus 
STORZ, amb tap i cadenat per a cadascuna, incloent obertura de pas d'obra 
passamurs i fixacions, incloent tram vertical exterior fins a alçada de manteniment i 
connexió mànega camió, i tram interior de sitja fins a optimització omplerta sitja, amb 
presa de terra.  

  750,00 € /ut PEM  

 

El punt de descàrrega d’estella es troba situat en el punt mig del passatge entre l’escola 

L'Esqueix Zer El Moianès Ponent i la Sala Polivalent. El projecte aprovat preveia arribar fins 

a aquest punt directament des del carrer Conxita Forcada, amb una maniobra de marxa 

enrere de nord-oest a sud-est. Una vegada iniciades les obres s’ha vist que no és viable 

aquest recorregut degut al fort pendent del carrer Conxita Forcada que comporta que, en la 

maniobra d’entrada al passatge, el camió d’estella s’inclini lateralment de tal manera que 

toca a l’edifici de la Sala Polivalent amb l’agreujant d’un possible bolc.  
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Per aquest motiu s’ha buscat un altre itinerari per arribar al punt de descarrega, en aquest 

cas entrant al passatge per la seva part posterior i fent el recorregut de sud-est a nord-oest. 

Aquest nou itinerari, necessari per poder abastir d’estella el sistema de biomassa, implica 

habilitar el pas per la part posterior, ja que en el recorregut existeix un petit voladís de la 

Sala Polivalent que impedeix l’accés del camió, així com també una columna d’enllumenat. 

Per aquest motiu és necessari retallar una part de voladís i moure la columna d’enllumenat 

en una nova posició. 

 

A banda del nou itinerari, donada la limitació d’espai del passatge que comporta que només 

puguin descarregar camions de poca capacitat, per tal d’afavorir la concurrència d’un major 

nombre de subministradors i garantir la competència de preus, es complementa la 

descàrrega amb la possibilitat d’omplerta pneumàtica, mitjançant la incorporació de dues 

boques pneumàtiques. Cal tenir present que en el moment d’elaborar el projecte la 

tecnologia pneumàtica no estava consolidada, per aquest motiu no es va contemplar. Però 

en aquests moments hi està havent un avenç molt important i s’està incorporant el sistema a 

gran part del vehicles de subministrament d’estella. En el cas que ens ocupa, tenint en 

compte els límits d’espai del passatge, significaria una gran millora per l’oportunitat de poder 

obtenir preus més competitius al poder optar a més subministradors.  

 
PC04 

  

 

m3 Complement d’excavació de rasa per a pas d'instal·lacions per terreny tipus roca 
de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzat amb retroexcavadora amb 
martell trencador 

 

 75,35 €/m3 PEM  

 

El projecte aprovat preveia l’excavació de rases, de la xarxa de calor cap a tots els edificis a 

connectar, en terreny compacte, però al procedir a realitzar l’excavació d’aquestes s’ha vist 

que part del terreny és roca, essent així en gran part de la profunditat de la rasa. Per aquest 

motiu és totalment necessari utilitzar un martell trencador en la realització de les rases. 
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Ml Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada, amb 
paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de 
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4kN/m2, segons la norma 
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de 
la rasa 

 

 43,86 € /ml PEM  
 
El projecte preveia realitzar una plataforma estructural en voladís al llarg de part del 
passatge entre l’escola i la Sala Polivalent, aquesta solució permetia mantenir una cuneta 
d’aigües pluvials a cel-obert que discórrer pel costat de l’edifici de la sala polivalent. Aquesta 
solució constructiva és molt complicada, tant d’executar com pel manteniment posterior de 
la cuneta al no quedar totalment accessible. A efectes de limitar el risc i de simplificar la 
solució constructiva i així realitzar-la amb un sistema d’ús habitual en aquest tipus de 
situacions, així també per facilitar el manteniment futur per part de l’Ajuntament, i després de 
comprovar que l’escorrentia que evacua aquesta cuneta és únicament la del propi passatge 
i del pati de l’escola, s’ha proposat i consensuat amb l’Ajuntament canalitzar la cuneta amb 
un tub de sanejament autoportant de 250m de diàmetre. 
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PC06 

  

 

Ut Subministrament i col·locació de barana de protecció per a radiadors en zones 
d'accés infantil, mitjançant carcassa de fusta envolupant amb barrots, fixacions 
laterals a parament vertical, amb espessor i dimensions suficient contra contactes 

 

 250,00 € /ut PEM  

 

PC07 
  

 

Ut Subministrament i col·locació d'armaris d'acer de dimensions aproximades 
800x600x400mm per a allotjament d'estacions d'intercanvi tèrmic a l'interior dels 
equipaments d'ús públic (zones d'accés públic) per a protecció d'aquests contra 
manipulació, vandalisme, cops, etc, i per a garantia d'accés de manteniment, acabat 
pintat i fixat a la paret amb tac metàl·lic 

 

 500,00 € /ut PEM  

 
El projecte aprovat no contemplava protegir els radiadors en les zones d’accés de la llar 
d’infants. Aquest espai es fa servir ara com a escola bressol i és totalment necessari protegir 
els radiadors contra cremades dels infants i usuaris donada l’elevada temperatura del circuit 
de calefacció. Aquesta protecció es realitzarà mitjançant un element de protecció que no 
permeti que els infants puguin tocar directament els radiadors. 
 
Per altra banda, quan es va realitzar el projecte, la zona on estant ubicats els 
intercanviadors de calor era una zona d’us restringit. Durant el transcurs de les obres s’ha 
vist que aquest zona ha variat d’ús, essent actualment de pública concurrència, i per aquest 
motiu, és totalment necessari protegir aquests elements ja que poden arribar a molt 
elevades temperatures. Aquesta protecció es farà mitjançant la col·locació  d’armaris 
metàl·lics per a poder contenir, en el seu interior, els elements intercanviadors de calor. 

 
PC08 

  
 

Ut Porta tallalfocs sitja. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a 
una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada 

 

 328,63 € /ut PEM  

 
El projecte aprovat preveia l’accés a la sitja d’estella de biomassa des de l’exterior a través 
d’una porta tipus d’acer galvanitzat. Tenint en compte la situació d’aquesta porta, en el 
passatge entre els dos edificis, i que un d’ells, la Sala Polivalent, és un espai de trobada de 
joves les nits de cap de setmana, l’Ajuntament va demanar el poder realitzar l’accés des de 
l’interior de l’edifici a fi d’evitar possibles trencaments de pany de la porta i l’obertura 
d’aquesta amb el perill que aquest fet podria comportar. Aquesta nova porta a col·locar ha 
de ser amb prestacions de protecció al foc segons marca la normativa vigent. 

 
PC09 

  

 

Ut Subministrament i col·locació de vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, 
de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 
V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 

 

 95,73 € /ut PEM  
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PC10 
  

 

Ut Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre 
nominal 40 mm i kvs=50, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 
punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 

 

 439,23 € /ut PEM  

 
El projecte no preveia una sectorització de la xarxa de calor. A instancies de l’Ajuntament i 
per tal d’afavorir l’estacionalitat estiu-hivern dels diferents edificis, tenint en compte 
especialment la demanda diferenciada per a la producció d’ACS als vestuaris del camp de 
futbol, s’ha decidit instal·lar dues electrovàlvules, en la T de derivació entre el ramal que va 
cap al camp de futbol i el que va a la resta d’edificis, que permeten aturar els ramals de 
calefacció dels edificis mantenint el servei d’ACS al camp de futbol, afavorint l’estalvi i 
l‘eficiència energètica en la seva producció.  

 
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 PC01 al PC10 estan motivats per modificacions no substancials. 
Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments corresponents suposen un import en 
PEM de 10.525,04€. Aquest import representa un increment respecte del preu inicial de 
l’obra de Monistrol de Calders del 6,904%. 

 
4. Imports que no s’executaran. 

 
En motiu del canvi en el sistema d’evacuació de les aigües de pluja superficials que ha 

motivat el PC05, deixaran d’executar-se les partides d’obra E4435115, E4LM1A20 i 

ED5H1A93H10V consistents en acer en perfils de diversos tipus, la planxa col·laborant 

d’acer galvanitzat i la cuneta de formigó, respectivament. L’import resultant d’aquestes 

partides que deixen d’executar-se en PEM és de -3.790,32€ 

 
En motiu del canvi d’ubicació de la porta d’accés a la sitja que ha motivat el PC08, deixaran 

d’executar-se les partides d’obra EABGU030 i PA001 consistents en la porta inicialment 

prevista d’acer galvanitzat i l’apeuament en la paret de formigó, respectivament. L’import 

resultant d’aquestes partides que deixen d’executar-se en PEM és de -1.173,89€ 

 
L’import final en PEM que deixa d’executar-se en les partides previstes en projecte és de 

4.964,21€. Aquest import representa un decrement respecte del preu inicial del contracte de 

l’obra de Monistrol de Calders del -3,256% 

 
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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Aquests preus contradictoris subjectes a aprovació, suposaran un increment del preu de 

contracte de 5.229,06€ més IVA del 21% per import de 1.098,10€, resultant un total amb 

IVA de 6.327,16 € que representa un increment total del 3,6477% sobre l’import 

d’adjudicació del projecte primitiu. 

 

El nou preu de contracte s’estableix en 148.583,01 € més IVA del 21% per import de 

31.202,43 €, resultant un total amb IVA de 179.785,44 €. 

 

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. 

 

6. Modificació del pla de seguretat i salut de l’obra. 

 

Segons informe elaborat pel 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. 

 

7. Termini d’execució. 

 

Aquests preus contradictoris no suposen, a priori, la necessitat d’ampliar el termini total 

d’execució d’obra, previst que finalitzi el 13 de febrer de 2021.” 

PEM del projecte inicial 152.449,39 €

Acta de preus contradictoris núm. 1

Increment PEM APC modificacions no substancials 10.525,04 € 6,9040%

PEM Import que no s'exectua per APC1 modificacions no substancials -4.964,21 € -3,2563%

Total increment PEM APC1 5.560,83 € 3,6477%

PEM modificat per APC1 158.010,22 €

6% Benefici industrial 9.480,61 €

13% Despeses generals d'empresa 20.541,33 €

Pressupost projecte modificat per APC1 abans IVA 188.032,16 €

Baixa d'adjudicació (20,980003%) -39.449,15 €

Import adjudicació modificat amb APC1 abans IVA 148.583,01 €

Increment APC1 abans IVA 5.229,06 € 3,6477%

Increment APC1 modificacions no substancials abans IVA 5.229,06 € 3,6477%

Import adjudicació inicial abans IVA 143.353,95 €

Diferència (Increment APC1 abans IVA) 5.229,06 € 3,6477%

21% IVA 1.098,10 €

Increment APC1 IVA inclòs 6.327,16 € 3,6477%
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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 3,6477% 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. 
 
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 5.229,06 €, més 1.098,10 € en concepte de 21% d’IVA. 
 
III AFECTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ AL CONTRACTE DEL LOT 1  
 
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 
d’obra del municipi de Monistrol de Calders, a conseqüència de l’aprovació de l’acta 
de preus contradictoris i de la modificació del contracte de referència en el termes 
abans exposats, no serà necessari ampliar el termini d’execució del lot 1 de les 
obres esmentades, sent el termini màxim per a la seva finalització el 13 de febrer de 
2021.  

 
2. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el 

sentit d’augmentar-la en 261,45 €, que resulta d’aplicar el 5% a 5.229,06 € (IVA 
exclòs), que és l’import de la modificació. 

 
3. Cal incrementar l’import de la despesa aprovada i disposada inicialment en aquesta 

contractació generada per l’aprovació de l’acta de preus contradictoris i de la 
modificació del contracte de referència, de conformitat el detall següent: 

 

 
Exercici 

Núm. operació 
comptable 

Import 
Aplicació 

pressupostària 

1r. 2021 2002900793 6.327,16 €/A G/90100/1721B/65000 

2n. 2021 
 

6.327,16 €/D G/90100/1721B/65000 
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IV 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 205.2 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. 

 

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 a la modificació del contracte proposada. 
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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 7e) de la 
Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del 
municipi de Monistrol de Calders, corresponent al lot 1 del 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, que inclou del PC01 per import de 338,03 EUROS/M al PC10 per import de 
439,23 EUROS / Ut.  
 
Segon. APROVAR la modificació del contracte relatiu a les obres esmentades en el 
punt anterior, formalitzat amb l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), el 13 
de juny del 2020, en el sentit següent: 
 
Projecte d’obra municipi de Monistrol de Calders: 
 

- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 
contradictoris núm. 1, que inclou del PC01 al PC10. 

 
- Augmentar el preu del contracte en 5.229,06 €, més 1.098,10 € en concepte de 

21% d’IVA. 
 
Tercer. FIXAR el nou preu del contracte corresponent al lot 1, d’acord amb el detall 
següent: 
 

LOT 1: Projectes d’obra municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Municipi Preu Import IVA (21%) Total preu 
(IVA inclòs) 

Monistrol de Calders 148.583,01 € 31.202,43 € 179.785,44 € 

Olost 114.886,99 € 24.126,27 € 139.013,26 € 

Balenyà 183.337,64 € 38.500,90 € 221.838,54 € 

TOTAL LOT 1 446.807,64 € 93.829,60 € 540.637,24 € 
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Quart. INCREMENTAR l’import de la despesa aprovada i disposada inicialment en 
aquesta contractació generada per la modificació del contracte de referència, amb la 
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en el pressupost corresponent ,de conformitat el detall següent:ºº 
 

 Exercici Núm. operació 

comptable 
Import  Aplicació 

pressupostària 

1r. 2021 2002900793 6.327,16 €/A G/90100/1721B/65000 

2n. 2021 
 

6.327,16 €/D G/90100/1721B/65000 

 
Cinquè. 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 tal d’ajustar la garantia definitiva constituïda a la Tresoreria d’aquesta Diputació, 
augmentant-la en 261,45 €, que resulta d’aplicar el 5% a 5.229,06 € (IVA exclòs), que 
és l’import de la modificació. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. PUBLICAR la modificació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vuitè. 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.” 
 
Servei de Programació 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament de Callús, per a finançar 
l'actuació local “Sentència judicial 192/2015 obra ADI-LOGISTIC SLU”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016552).- 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. 
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2. L’Ajuntament de Callús, va presentar en data 3 de novembre de 2020 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Sentència judicial 192/2015 obra ADI-LOGISTIC 
SLU” 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 de 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 la 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Callús 
Actuació:  “Sentència judicial 192/2015 obra ADI-

LOGISTIC SLU” 
Import crèdit:  45.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -845,91 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 109/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-cinc mil euros (45.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Cubelles, per a 
finançar l'actuació local “Mobiliari biblioteca”, al 0% d'interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2020/0016576).- 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. 
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2. L’Ajuntament de Cubelles, va presentar en data 3 de novembre de 2020 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Mobiliari biblioteca” 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 de 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 la 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Cubelles 
Actuació:  “Mobiliari biblioteca” 
Import crèdit:  200.000,00 € EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,56% 
Interessos implícits estimats  -2.841,25 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 110/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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

20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 187.000 €, a l'Ajuntament de Gironella, per a 
finançar l'actuació local “Reforma i condicionament voreres Cal Ramons i 
adequació d'enllumenat”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0016735).- 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. 
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2. L’Ajuntament de Gironella va presentar en data 5 de novembre de 2020 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma i condicionament voreres Cal 
Ramons i adequació d’enllumenat” 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 de 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament de Gironella 
Actuació:  “Reforma i condicionament voreres Cal 

Ramons i adequació d’enllumenat” 
Import crèdit:  187.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -3.515,22 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 118/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vuitanta-set mil euros 
(187.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120 i 
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 23/2020. 
 
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 119.603 €, a l'Ajuntament de La Granada, per a 
finançar l'actuació local “Construcció de dues Pistes de Pàdel”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016610).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de La Granada, va presentar en data 4 de novembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció de dues pistes de Pàdel” 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 de 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 la 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de La Granada 
Actuació:  “Construcció de dues pistes de Pàdel” 
Import crèdit:  119.603,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -2.248,29 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 111/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020  (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent dinou mil sis-cents tres euros 
(119.603,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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

22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.000 €, a l'Ajuntament de Matadepera, per a 
finançar l'actuació local “Compra de local al c/ Montserrat, 37 de Matadepera”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016818).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Matadepera va presentar en data 6 de novembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Compra d’un local situat al carrer 
Montserrat núm. 37 de Matadepera” 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 de 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Matadepera 
Actuació:  “Compra d’un local situat al carrer Montserrat 

núm. 37 de Matadepera” 
Import crèdit:  15.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -281,97 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 120/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quinze mil euros (15.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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

23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.317,15 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a 
finançar l'actuació local “Asfaltat carrers”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0016636).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 4 de novembre de 2020 una 

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

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Polinyà 
Actuació:  “Asfaltat de carrers” 
Import crèdit:  98.317,15 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37 % 
Interessos implícits estimats  -1.848,16 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 112/2020 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-vuit mil tres-cents disset 
euros amb quinze cèntims (98.317,15 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 

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

24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 32.896,47 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a 
finançar l'actuació local “Instal·lació esquenes d'ase”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016447).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 2 de novembre de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Instal·lació esquenes d’ase” 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 de 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Polinyà 
Actuació:  “Instal.lació esquenes d’ase” 
Import crèdit:  32.896,47 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37 % 
Interessos implícits estimats  -618,39 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 107/2020 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-dos mil vuit-cents noranta-sis 
euros amb quaranta-set cèntims (32.896,47 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 

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

25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, 
per a finançar l'actuació local “Millora instal·lacions esportives Can Coll”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016643).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Torrelles de Llobregat va presentar en data 4 de novembre de 

2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora instal·lacions esportives 
Can Coll” 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 de 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
Actuació:  “Millora instal·lacions esportives Can Coll” 
Import crèdit:  25.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -469,95 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 113/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 139.145,83 €, a l'Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Reforma del carrer Montserrat Roig”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016674).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Torrelles de Llobregat, va presentar en data 5 de novembre de 
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma del carrer Montserrat 
Roig” 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 de 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 la 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

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

 

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

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

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

 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
Actuació:  “Reforma del carrer Montserrat Roig” 
Import crèdit:  139.145,83 € EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -2.615,66 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 114/2020 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-nou mil cent quaranta-
cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (139.145,83 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120, i condicionada a l’aprovació de la modificació 
de crèdit 23/2020. 
 

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 60.101,21 €, a l'Ajuntament de Sallent, per a 
finançar l'actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella IV”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016719).- 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. 
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2. L’Ajuntament de Sallent, va presentar en data 5 de novembre de 2020 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació pla especial fàbrica vella IV” 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 de 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 la 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent 
Actuació:  “Expropiació pla especial fàbrica vella IV” 
Import crèdit:  60.101,21EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -1.129,78 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 115/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil cent-un euros amb 
vint-i-un cèntims (60.101,21€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120 i condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 23/2020. 
 

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 82.248,49 €, a l'Ajuntament de Sallent, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2020. Mobiliari”, al 0% d'interès i a retornar 
en 5 anualitat (Exp. núm. 2020/0016721).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
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Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent 
Actuació:  “Inversions 2020. Mobiliari” 
Import crèdit:  82.248,49EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,56% 
Interessos implícits estimats  -1.168,44EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 116/2020 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-dos mil dos-cents 
quaranta-vuit euros amb quaranta-nou cèntims (82.248,49 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120 i condicionada a l’aprovació de la modificació de 
crèdit 23/2020. 
 

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 57.650 €, a l'Ajuntament de Sallent, per a finançar 
l'actuació local “Inversions 2020. Obres”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0016724).- 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. 
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2. L’Ajuntament de Sallent, va presentar en data 5 de novembre de 2020 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2020. Obra” 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 de 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 la 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent 
Actuació:  “Inversions 2020. Obra” 
Import crèdit:  57.650,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  -1.083,70 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 117/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-set mil sis-cents 
cinquanta euros (57.650,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120 i condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 23/2020. 
 
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 175.000 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, per a finançar l'actuació local “Adquisició immoble c/. Catalunya, 4”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016405).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 

2. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va presentar en data 30 d’octubre de 
2020 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició immoble c/. Catalunya, 
4” 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 de 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

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

 

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

 

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

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
Actuació:  “Adquisició immoble c/. Catalunya, 4” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37% 
Interessos implícits estimats  - 3.289,64 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 106/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2020 (BOE. núm. 293, de 06.11.2020) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

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

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

31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus 
d’interès a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per 
al Programa de Crèdit Local (Exp. núm. 2020/16574).- 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: 
 

“1.- Antecedents 
 

El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de 
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de 
la província de Barcelona, per a subvencionar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i 
establiments de serveis públics.  
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Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la 
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un 
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de 
Barcelona subvencionava part de la càrrega financera derivada d’aquests 
endeutaments municipals. 
 
2.- Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus 
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit 
Local. 
 
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada 
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes 
Reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona ”, aprovades 
pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de 
01.03.2012.  
 

Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica: 
 

“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus 
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a 
subvencionar (I), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència 
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la 
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb 
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació 
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona 
per aquest programa ”. 
 

Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores, 
s’estableix: 
 

“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts percentual 
del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent: 
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On: 
 

P = Coeficient respecte a l’import del préstec. 
D = Tipus d'interès d’actualització. 
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no 
podrà superar els deu anys. 
I = Tipus d’interès a subvencionar.” 
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Així mateix, aquest mateix article 7 de les esmentades Normes Regulades, disposa 
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a 
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de 
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció. 
 
Per últim, d’acord amb l’article 8 d’aquestes Normes Reguladores, el límit màxim de la 
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població 
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per 
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern. 
 
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local 
 
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que 
disposa l’esmentat article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local 
de la Diputació de Barcelona, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a 
subvencionar durant tot l’exercici 2021, serà el total del diferencial sobre l’Euríbor de 
l’import de préstec signat. Es subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual 
o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari es subvencionarà 
proporcionalment.  
 
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 7 de les mateixes 
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc 
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2020 és -0,509%. 
 
Finalment, en aplicació dels principis de transparència i publicitat que regeixen 
l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació 
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient 
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada 
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per 
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de 
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les 
sobre dites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent: 
 

Trams de població euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major 
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per 
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habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior 
per l’import per habitant del tram anterior. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment 
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a 
subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les “Normes reguladores del Programa de 
Crèdit Local”, aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió de 22 
de desembre de 2011 (BOPB 01.03.2012). Es subvencionarà íntegrament el préstec, 
si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari, es 
subvencionarà proporcionalment. 
 
Segon. FIXAR en un -0,509% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el 
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes 
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subvencionar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local. 
 
Tercer. FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2021, en euros per municipi com 
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula 
següent: 
 

Trams de població euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució, conseqüència dels salts de tram 
que es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel 
major valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import 
per habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram 
anterior per l’import per habitant del tram anterior. 
 
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple corporatiu 
en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de l’1 de març de 2012. 
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Quart. ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins a 31 de 
desembre de 2021. 
 
Cinquè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
per a coneixement general. 
 
Sisè. DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord 
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació 
de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import d’11.026,19 €, a l'Ajuntament d’Ametlla del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014660).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès presentà en data 29/09/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 266.000,00 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 l'Ametlla del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 266.000,00 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 
266.000,00 euros amb una subvenció d’import de 11.026,19 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima 
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 
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6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 11.026,19 euros a 
l'Ajuntament de l'Ametlla 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 29/09/2020. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
Corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 129.668,62 €, a l'Ajuntament de Castelldefels, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (exp. núm. 2020/0017015).- 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 Castelldefels presentà en data 11/11/2020 una sol·licitud d'un 

préstec de 3.455.000,00 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 Castelldefels. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 3.455.000,00 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 0,670%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.455.000,00 euros amb una subvenció d’import de 129.668,62 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 129.668,62 euros a 
l'Ajuntament de Castelldefels 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 11/11/2020. 
 
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 Castelldefels, 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 58.664,64 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014689).- 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 Cubelles presentà en data 29/09/2020 una sol·licitud d'un préstec 
de 1.415.248,27 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 Cubelles. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.415.248,27 euros amb un termini de 10 anys que 
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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 
1.415.248,27 euros amb una subvenció d’import de 58.664,64 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 
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 
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
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 58.664,64 euros a 
l'Ajuntament de Cubelles per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 29/09/2020. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
Corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cubelles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 7.498,93 €, a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0015426).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
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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 Sant Julià de Vilatorta presentà en data 13/10/2020 una sol·licitud 
d'un préstec de 180.907,12 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 

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

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 180.907,12 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 
180.907,12 euros amb una subvenció d’import de 7.498,93 euros. 
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Fonaments de dret 
 

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

 

2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 

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

 

4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 

5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima 
per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2020. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 7.498,93 euros a 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 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. 
 

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

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 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 95.610,73 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0016669).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
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província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Vic presentà en data 05/11/2020 una sol·licitud d'un préstec de 

3.047.941,00 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 Vic. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 3.047.941,00 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 
3.047.941,00 euros amb una subvenció d’import de 95.610,73 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 
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9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 95.610,73 euros a 
l'Ajuntament de Vic 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 05/11/2020. 
 
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 Vic, 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 73.242,03 €, a l'Ajuntament de Viladecans, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014612).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 28/09/2020 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.724.000,00 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 Viladecans. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.724.000,00 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 0,480%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.724.000,00 euros amb una subvenció d’import de 73.242,03 euros. 

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

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 
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2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 73.242,03 euros a 
l'Ajuntament de Viladecans 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 Viladecans, 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 15.684.48 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014774).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Vilassar de Mar presentà en data 30/09/2020 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. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilassar de 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). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren 
el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 
de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 15.684,48 euros a 
l'Ajuntament de Vilassar 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 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 Vilassar 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).” 
 
Tresoreria 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
dels preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 
2021 (Exp. núm. 2020/0000059).- 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 
 
Els diferents centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han 
fet arribar a la Tresoreria les respectives propostes amb les modificacions i 
actualitzacions que proposen incorporar en els preus públics que han de regir a partir 
de l’exercici 2021. 
 
Segons que resulta de les propostes rebudes, la major part dels preus públics es 
mantenen sense variacions, si bé en alguns casos s’incorporen noves prestacions, 
se’n suprimeixen d’altres, es proposen increments o minoracions singulars de les 
contraprestacions en funció de l’evolució dels costos i dels ingressos. 
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El present dictamen s’acompanya d’un Resum de les modificacions proposades en els 
preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 2021 i 
d’un Annex amb la relació actualitzada dels preus públics. 
 
Fonaments de dret 
 
Les memòries economicofinanceres i els informes amb els càlculs de cobertura 
respectius han estat formulats de conformitat amb allò que preveu l’article 20 de la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, i consten en l’expedient tramitat.  
 
Els preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
local, que s’estableixen o es modifiquen, cobreixen el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada, llevat quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic que aconsellen fixar-los per import inferior al cost del servei, conforme 
el que es preveu a l’article 44 del TRLRHL. 
 
Els articles 41 i 148 del TRLRHL faculten les diputacions provincials per a establir 
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRLRHL. 
 
Segons disposa l’article 47.1 del TRLHL, l’establiment dels preus públics correspon al 
Ple de la corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de 
Govern, conforme a l’article 23.2.b) de la LBRL. 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per a  
l’establiment o la modificació de preus públics, el que inclou els dels organismes 
autònoms quan no cobreixin el cost del servei o activitat, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, d’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa 1/2020, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per 
formular i elevar aquesta proposta d’acord. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president  
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR l’establiment, supressió o modificació dels preus públics de la 
Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms que han de regir a partir de 
l’1 de gener de 2021, tal com resulta de la relació continguda en l’Annex que 
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s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles del 41 al 47 i 148 del 
TRLRHL. 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords adoptats i 
la relació dels preus públics aprovats.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reajustar 
comptablement el Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació 
permanent i incrementar la despesa del Lot 3- Serveis de dades i d’accés a 
internet (Exp. núm. 2013/0000211), i reajustar comptablement el Lot 1- Serveis de 
comunicacions fixes de veu i dades i incrementar el Lot 2 Serveis de 
comunicacions mòbils de veu i dades, com a conseqüència del retard del termini 
d’implantació del nou contracte i de la situació d’emergència sanitària 
provocada per la Covid-19 (Exp. núm. 2018/0001242).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència delegada de l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
I. Fets 
 
1. Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, com a mitjà bàsic per al 
funcionament de l’administració, tot optimitzant-ne l’ús i minimitzant-ne la despesa. 
 
Les xarxes de comunicacions de dades de la Diputació comprenen la totalitat de línies 
físiques o d’enllaços ràdio de comunicació de dades emprats per prestar els serveis 
que li són propis, tant al personal corporatiu com al municipal o a la ciutadania que en 
fa ús.  
 
S’hi diferencien els àmbits següents: 
 

 Àmbit corporatiu intern. Configura el suport al funcionament regular de la 
Diputació, com a ens local, amb les seves seus i serveis. Inclou les xarxes 
telemàtiques de Parcs Naturals (XPN) i de Vies Locals (XVL). 

 

 Àmbit municipal. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a xarxa 
de municipis. Inclou els serveis de la Xarxa Estesa als Municipis (XEM) i la Xarxa 
de Biblioteques (XB).  

 
2. Des de l’any 2004, el Consorci LOCALRET promou la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions, per als ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de 
fomentar les tecnologies de la informació, d’optimitzar les xarxes de comunicacions 
electròniques i de potenciar l’estalvi de costos en els serveis esmentats, l’eficiència 
administrativa i el suport tècnic als ens locals. El Consorci LOCALRET agrupa més de 
800 municipis de tot Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes, les 
diputacions i els consells comarcals. La seva finalitat, entre d’altres, és donar suport 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

tècnic en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor amb 
els operadors del sector i també, promoure i coordinar accions que faciliten als ens 
consorciats reduir la despesa en serveis de telecomunicacions, així com millorar les 
condicions tècniques en la prestació d’aquests serveis. 
 
3. Fruit d’aquesta voluntat comuna, el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la 
Corporació en data 31.01.2013 (A-10/2013),  l’objecte del qual era l’establiment de les 
bases i condicions mitjançant les quals es va portar a terme la compra agregada dels 
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació 
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i 
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la 
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de 
gestió de procediments, com econòmic. 
 
4. Per Decret núm. 2014/06, de 27 de març de 2014, la Presidència del Consorci  
LOCALRET, va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de “l’Acord Marc 
d’Homologació de la contractació dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al procés de compra 
agregada”, i que es van formalitzar mitjançant els contractes que es detallen a 
continuació:  
 

LOT 1- Serveis de comunicacions de veu fixa, formalitzat amb VODAFONE 
ESPAÑA SAU, en data 22 de juliol de 2014.  
 
LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu  i dades, formalitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014. 
 
LOT 3- Serveis de dades i d’accés a internet , formalitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014.  

 
5. En data 12 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió ordinària, aprovà, per delegació del Ple, el dictamen pel qual es proposa 
autoritzar al consorci LOCALRET la tramitació de la pròrroga dels contractes derivats 
de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació dels Serveis de Telecomunicació ( 
veu , mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, 
per a dur a terme la pròrroga dels contractes, per un període de dos anys més, a 
contar des del 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix 
any per al LOT 1. 
 
6. En data 6 de juliol de 2017, el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 
varen signar un nou conveni de col·laboració, aprovat per la Junta de Govern de data 
8 de juny de 2017 (A 259/17), l’objecte del qual és l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals es portarà a terme una nova contractació centralitzada 
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dels Serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots  aquells ens locals de la 
demarcació que s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de licitació corresponent, 
a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic. 
 
7. Per decret de data 4 de gener de 2018 (A 16/18), la Diputació de Barcelona dona 
trasllat al Consorci LOCALRET de la proposta de requeriments de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària que cal incloure en la licitació dels 
serveis de telecomunicació, així com de la designació dels dos vocals per participar en 
la mesa de contractació del procés de licitació dels serveis objecte del conveni.  
 
8. Per acord del Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, de 20 de febrer de 
2018, es va aprovar l’expedient i l’inici de la tramitació del procediment de contractació 
del contracte de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions per a la Diputació 
de Barcelona i el seu sector públic, Consorci LOCALRET, ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la 
demarcació de Barcelona”, amb una durada de 48 mesos comptats des del primer dia 
del mes natural següent a la formalització del contracte, o des de la data que s’indiqui 
en el document de formalització, prorrogables fins a un màxim de 24 mesos més, i 
amb un pressupost base de licitació de trenta-vuit milions vuit-cents tres mil dos-cents 
vuitanta-set euros amb seixanta-dos cèntims (38.803.287,62 €), exclòs l’IVA, 
desglossat: Lot 1 - Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, 32.413.376, 90 €, 
exclòs l’IVA; lot 2: Serveis  de comunicacions mòbils de veu i dades, 6.389.910,72 €, 
exclòs l’IVA (Exp. 2018/001). 
 
9. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 de febrer de 
2018, va aprovar un dictamen (A 34/18), la part dispositiva del qual és la següent: 
 

“Primer.- APROVAR la proposta de contractació dels Serveis de Telecomunicacions de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions contingudes en el conveni signat en 
data 6 de juliol de 2017 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la 
contractació centralitzada dels serveis següents:  

 
 LOT 1.- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb un import total per a 

quatre anys de 16.425.786,42 €, IVA exclòs.  

 
 LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, amb un import total per a 

quatre anys d’1.008.837,00 €, IVA exclòs.  

 
Segon.-. RESTAR ASSABENTAT i DONAR CONFORMITAT a la Proposta de Plec de 
Clàusules Administratives i de Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la present 
contractació.  

 
Tercer-. AUTORITZAR la despesa pluriennal de 21.095.894,34 €, IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, que s’ha de fer efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 
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Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Quart-. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret.”  
 

10. En data 19 de març de 2018,  l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU va interposar 
recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic (TCCSP) contra l’anunci de licitació de l’expedient de contractació, els 
plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques 
(PPT) que regeixen el contracte esmentat. El TCCSP, mitjançant  Resolució núm. 
17/2018, de 27 de març, va acordar suspendre el procediment de contractació, d’acord 
amb el que estableixen els articles 43 i 46.3 del TRLCSP. 
 
11. Per decret de la Presidència núm. 2018/07, de data 16 d’abril, del Consorci 
LOCALRET, es va acordar rectificar els errors detectats en els plecs i els seus 
annexos, així com facilitar informació addicional, ampliant, conseqüentment, el termini 
per a la presentació de proposicions en 60 dies, comptats des de la data d’enviament 
de l’anunci rectificatiu al DOUE; advertint, tanmateix, que el procediment de 
contractació va restar suspès fins que el TCCSP dictés la corresponent resolució. 
 
12. En data 7 de maig de 2018, per Decret de Presidència núm. 2018/08, el Consorci  
LOCALRET va aprovar  la següent resolució: 
 

“PRIMER.- Disposar que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU continuï prestant els serveis 
de comunicacions de veu fixa (Lot 1 del contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de 
telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, 
adherits al procés de contractació agregada”), fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació 
definitiva. 
 
SEGON.- Disposar que l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU i l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU continuïn prestant, respectivament, els serveis de 
comunicacions mòbils de veu i dades i de dades i accés a Internet (Lots 2 i 3 del contracte 
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derivat de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la 
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals 
de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada), fins que el 
nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada 
finalitzada la seva implantació definitiva. “ 

 

13. En data 11 de juliol de 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va 
dictar la resolució 127/2018, que resol el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per VODAFONE ESPAÑA SA. L’esmentada resolució estima parcialment el 
recurs interposat, només en relació a la dicció del punt primer de la clàusula 6.2.3.3.1 
del Plec de Prescripcions Tècniques, i desestima el recurs pel que fa a la resta de 
pretensions del recurrent, basades principalment en la suposada infracció dels 
principis de neutralitat tecnològica i la lliura concurrència. 
 

14. En data 27 de juliol de 2018, un cop aixecada la suspensió del procediment de 
contractació, es va procedir a rectificar els plecs i a publicar els anuncis i 
documentació corresponent, en el perfil del contractant del Consorci Localret. La data 
final per a la presentació de les ofertes es va establir en el dia 22 d’octubre de 2018. 
 

15. La necessitat de mantenir la prestació dels serveis de telecomunicacions de la           
Diputació de Barcelona més enllà de la data del 31 de desembre de 2018, data que es 
va establir, per Decret núm. 4858/2018 de data 22 de maig de 2018, ratificat per la 
Junta de Govern de 31 de maig de 2018, com a límit de la previsió econòmica feta, de 
cara a l’adjudicació de la nova contractació, posada en relació amb el fet que la 
propera Junta de Govern de la Diputació de Barcelona no tindria lloc fins el 31 de 
gener de 2019, va determinar la necessitat de dictar amb caràcter d’urgència una 
resolució que garantís que el servei no quedès desatès en cap moment fins a 
l’adjudicació dels nous contractes.  
 

16. En data 9 d’abril de 2019, per Decret de Presidència núm. 2019/12, el Consorci 
Localret va adjudicar el contracte de serveis de telecomunicacions per a la Diputació 
de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els ajuntaments, els consells 
comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació 
de Barcelona, per un període de 48 mesos, prorrogables fins un màxim de 24 mesos, 
en els termes següents: 
 

Lot 1- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, adjudicat per un import global 
de 21.083.946,87 €, IVA exclòs, adjudicat a VODAFONE ESPAÑA SAU. 
 

Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, adjudicat per un import 
global de 4.154.812,74 €, IVA exclòs, adjudicat a VODAFONE ESPAÑA SAU. 
 

17. En data 3 de maig de 2019, l’empresa TELEFÓNICA ESPAÑA SAU, va interposar 
recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Recursos 
Contractuals contra l’adjudicació per part de Localret del Lot 1 Serveis de 
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comunicacions fixes de veu i dades, i d’acord amb el que disposa l’article 53 de la 
LCSP, va quedar en suspens la tramitació del procediment 
 

18. En data 27 de maig de 2019 es va formalitzar el contracte, amb efectes 1 de juny 
de 2019, relatiu al Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb 
VODAFONE ESPAÑA SAU. El desplegament del nou contracte es va iniciar durant el 
mes de juny, per tant, el canvi d’operador actual al derivat de l’esmentat contracte es 
va produir de forma progressiva, tot garantint la continuïtat del servei.  
 

19. En data 16 d’octubre de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
va dictar la resolució 322/2019, desestimant recurs interposat per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA SAU. contra l’adjudicació per part de Localret del Lot 1 Serveis de 
comunicacions fixes de veu i dades.  
 

20. En data 30 d’octubre de 2019 es va formalitzar el contracte, amb efectes 1 de 
novembre de 2019, relatiu al Lot 1 Serveis de comunicacions fixes de veu i dades 
amb VODAFONE ESPAÑA SAU. El desplegament del nou contracte s’ha iniciat en 
aquest mes de novembre, per tant, el canvi d’operador actual al derivat de l’esmentat 
contracte es produirà de forma progressiva, tot garantint la continuïtat del servei. 
 

21. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 19 de 
desembre de 2019, va aprovar el dictamen (A 658/19) d’assabentament de 
l’adjudicació de la contractació dels Serveis de Telecomunicacions de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del Conveni signat en data 6 de juliol de 2017 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret, per a la contractació centralitzada dels serveis de 
comunicacions fixes de veu i dades (lot1) i dels serveis de comunicacions mòbils de 
veu i dades (lot 2), i aprovar les actuacions derivades d’aquesta contractació, la part 
dispositiva del qual és la següent: 
 

(...) 
 
Tercer.-DISPOSAR la despesa pluriennal de 13.132.493,81 € (IVA inclòs), derivada dels 
d’aquesta contractació, tot sometent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència 
de consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord amb el 
detall següent:  

 

Lot 
Aplicació 

pressupostària 
Anualitat 

2019 
Anualitat   

 2020 
Anualitat 

  2021 
Anualitat 

   2022 
Anualitat  

2023 
Total 

 quadriennal 

1 

G/14200/92600/22200 143.894,89 € 863.369,36 € 863.369,36 € 863.369,37 € 719.474,46 € 3.453.477,44 € 

G/14200/17230/22203 9.184,78 € 55.108,68 € 55.108,68 € 55.108,69 € 45.923,90 € 220.434,73 € 

G/14200/33210/22203 146.701,35 € 880.208,12 € 880.208,12 € 880.208,13 € 733.506,77 € 3.520.832,49 € 

G/14200/49100/22203 210.484,56 € 1.262.907,31 € 1.262.907,31 € 1.262.907,32 € 1.052.422,77 € 5.051.629,27 € 

TOTAL LOT 1 510.265,58 € 3.061.593,47 € 3.061.593,47 € 3.061.593,51 € 2.551.327,90 € 12.246.373,93 € 

 
 

Lot 
Aplicació 

pressupostària 
Anualitat 

2019 
Anualitat   

2020 
Anualitat  

2021 
Anualitat   

2022 
Anualitat 

2023 
Total 

quadriennal 

2 
G/14200/92600/22203 129.225,82 € 221.529,97 € 221.529,97 € 221.529,97 € 92.304,15 € 886.119,88 € 

TOTAL LOT 2 129.225,82 € 221.529,97 € 221.529,97 € 221.529,97 € 92.304,15 € 886.119,88 € 
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L’import d’aquesta despesa s’abonarà prèvia presentació de factures mensuals, d’acord 
amb els requisits establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el 
Quadre resum de característiques específiques, en el Plec de Prescripcions Tècniques, i 
d’acord amb els preus unitaris detallats a l’acord primer del present Dictamen, i que figuren 
com a Annexes als contractes formalitzats.  
 
Cinquè.- AMPLIAR la despesa en 2.275.150,35 €, generada per la pròrroga dels contractes 
corresponents als lots 1 i 3 fins al 31 d'octubre de 2020 i el lot 2 fins al 31 de desembre de 
2019 (exp. núm. 2013/0000211), formalitzats amb les empreses següents:  
 

Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa: VODAFONE ESPAÑA SAU 
 
Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA S.A.  
 
Lot 3- Servei de dades i d’accés a Internet: TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.   

 
I això tot tenint en compte les previsions establertes en els plecs de prescripcions tècniques 
en relació amb els períodes de desplegament per a cada lot, els quals queden fixats en: 
 

Lot 1 – Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa, 12 mesos. 
 
Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, 7 mesos. 
   

Sisè.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’ampliació de la despesa prevista en l’acord anterior,  
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:  

 

Lot Aplicació pressupostària 
Any 2019 

(1 de gener a 31 desembre) 
Any 2020 

(1 de gener a 31 d’octubre)  

1 
G/14200/92600/22200 44.189,52 € 474.248,14 € 

TOTAL LOT 1 44.189,52 € 474.248,14 € 

 

Lot Aplicació pressupostària 
Any 2019 

(1 de gener a 31 desembre ) 

2 
G/14200/92600/22200 78.931,55 € 

TOTAL LOT 2 78.931,55 € 

 

Lot Aplicació pressupostària 
Any 2019 

(1 de gener a 31 desembre) 
Any 2020 

(1 de gener a 31 d’octubre) 

3 

G/14200/92600/22203  23.493,90 €  153.098,42 € 

G/14200/17230/22203  30,75 €   29.667,15 € 

G/14200/33210/22203  80.698,89 €  684.400,84 € 

G/14200/49100/22203  63.136,05 €  643.255,14 € 

 TOTAL LOT 3  167.359,59 €  1.510.421,55 € 

 
Tot sometent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de consignació 
adequada i suficient en els pressupostos corresponents.  
 
Setè.- Les prestacions derivades dels contractes formalitzats entre la Diputació de 
Barcelona i les empreses contractistes dels serveis previstos en els lots 1, 2 i 3 de 
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l’expedient  2013/0000211 que a continuació es desglossen aniran quedant sense efecte a 
mida que es vagi produint la migració dels serveis al nou contractista (VODAFONE ESPAÑA 
SAU) i, en tot cas, el 31 d’octubre de 2020. 
 

a) Lot 1-Servei de comunicacions de veu en ubicació fixa (prorrogat fins a nova 
contractació mitjançant acord 243/18 de la Junta de Govern de 31 de maig de 2018 i 
ampliada la despesa del contracte per acord 21/19 de la Junta de Govern de 31 de 
gener de 2019).   

  
b) Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (prorrogat fins a nova 

contractació mitjançant acord 243/18 de la Junta de Govern de 31 de maig de 2018 i 
ampliada la despesa del contracte per acord 21/19 de la Junta de Govern de 31 de 
gener de 2019).   

 
c) Lot 3-Servei de dades i d’accés a Internet (prorrogat fins a nova contractació 

mitjançant acord 243/18 de la Junta de Govern de 31 de maig de 2018 i ampliada la 
despesa del contracte per acord 21/19 de la Junta de Govern de 31 de gener de 
2019).  

(...) 

 
22. La situació d’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, ha tingut incidència 
en les previsions de desplegament del nou contracte (exp. núm. 2018/0001242), tal i 
com es detalla en els informes emesos per la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, de data 27 d’octubre de 2020, que figuren a l’expedient.   
 

I. Lot 1-Serveis de comunicacions fixes de veu i dades:  
 
Respecte a les afectacions corresponents al LOT 1- Serveis de comunicacions fixes de 
veu i dades, les repercussions han estat diferents, per tant, hem de diferenciar les 
comunicacions fixes de les comunicacions de dades.  
 
Serveis de comunicacions fixes de veu:  
 
L’aturada dels treballs de migració originada per la Covid-19, va endarrerir les previsions 
inicials del pla de migració de Vodafone. La migració dels serveis al nou backbone es va 
concloure el 4 de juliol 2020 i, a partir d’aquí, l’operadora va migrar els serveis de veu de les 
seus corporatives durant el mes de juliol de 2020. Per tant, tot i l’endarreriment dels treballs 
respecte a les previsions inicials de l’operadora en el seu projecte de migració, el 
desplegament dels serveis de comunicacions fixes de veu del LOT 1 va finalitzar abans del 
termini màxim fixat en els plecs del nou contracte.  
 
Per tant, els serveis comunicacions fixes de veu corresponents a la nova contractació 
(2018/0001242) estan operatius des de l’1 d’agost de 2020. 
 
Serveis de comunicacions de dades:  
 
La situació d’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, ha tingut  una forta 
incidència en les previsions de desplegament del nou contracte i, en el cas de les línies de 
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dades, n’ha ocasionat l’endarreriment; d’acord amb les previsions dels plecs aquest 
desplegament hauria de finalitzar el 31 d’octubre de 2020.  
 
Com a conseqüència de la crisi sanitària originada per la Covid-19 i d’altres factors 
sobrevinguts (detallats a l’informe emès per la DSTSC, de data 27 d’octubre de 2020, el 
qual figura a l’expedient), que han condicionat i retardat el desplegament i acceptació de les 
línies i serveis de dades; el procés de migració es més lent de l’esperat i s’estima que es 
perllongarà fins el 31 de desembre de 2021. Per tant, s’ha de fer una nova estimació de la 
despesa necessària, tenint en compte que les línies i serveis s’han de continuar pagant a 
Telefónica España, SAU, mentre no es migrin, i un cop migrades i acceptades seran 
facturades pel nou proveïdor, Vodafone España, SAU.  
 
II. Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu o dades:  
 
Respecte al Lot 2-Serveis de comunicacions mòbils de veu o dades, l’impacte de la 
situació d’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, ha exigit que a l’àmbit laboral 
s’opti per models de treball no presencials en les administracions públiques, respecte dels 
llocs que sigui possible. Per tant, la modalitat de treball no presencial s’ha convertit en una 
eina essencial per garantir l’activitat de la DIBA en l’escenari en el qual ens trobem.  
 
A més, en aquest lot s’ha produït un augment considerable de la demanda per diferents 
factors que es detallen a l’informe emès per la DSTSC, de data 27 d’octubre de 2020, el 
qual figura a l’expedient.  

 
23. La situació esmentada, al paràgraf anterior, ha afectat als contractes actualment 
vigents de la forma que es detalla a continuació:  
 

I. Repercussions en l’expedient núm. 2018/0001242:  
 

a) Nova estimació Lot 1-Serveis de comunicacions fixes de veu i dades   
 

Tal i com s’ha exposat en els paràgrafs anteriors i, com apareix detallat a 
l’informe emès per la DSTSC, de data 27 d’octubre de 2020, el desplegament de 
serveis de les línies de dades s’ha vist molt afectat per la situació ocasionada per 
la Covid-19 i per altres factors sobrevinguts. Aquestes circumstàncies fan 
necessària una nova estimació de la data de finalització de la migració a 31 de 
desembre de 2020 i per tant, una nova estimació de la despesa.  
 
L’estimació actual de la despesa és de 9.612.291,14 € (IVA inclòs), amb el 
desglossament pressupostari que es detalla a continuació: 
 

Lot 
Aplicació 

pressupostària 
Anualitat 

2019 
Anualitat 

2020 
Anualitat 

2021 
Anualitat 

2022 

Anualitat  
2023  

(fins 31 d’octubre) 

Total 
quadriennal 

1 

G/70100/92600/22200 -  €  364.779,73 €  809.882,96 €  848.400,00 €  714.070,00 €  2.737.132,69 €  

G/70100/49100/22203 -  € 206.958,25 €  853.405,62 €  1.039.500,00 €  909.562,50 €  3.009.426,37 €  

G/70100/33210/22203 -  € 261.825,33 €  1.068.076,31 €  1.285.440,00 €  1.114.048,00 €  3.729.389,64 €  

G/70100/17230/22203 -  € 7.323,12 €  38.164,92 €  48.672,00 €  42.182,40 €  136.342,44 €  

TOTAL LOT 1 -  € 840.886,43 €  2.769.529,81 €  3.222.012,00 €  2.779.862,90 €  9.612.291,14 €  
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b) Ampliació Lot 2-Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades 
 

En aquest lot s’ha produït un augment considerable de la demanda per diferents 
factors, tals com el creixement natural de la demanda, les diferents necessitats 
sobrevingudes i l’estimació de creixement futur, tal i com s’exposa a l’informe 
emès per al DSTSC, de data 27 d’octubre de 2020, el qual forma part de 
l’expedient, per tant, és necessari fer una nova estimació de la despesa. 
 
L’estimació total de la despesa necessària corresponent al Lot 2- Serveis de 
comunicacions mòbils de veu i dades, és d’1.514.721,37 € (IVA inclòs), 
distribuïda d’acord amb el detall següent:  
 

Aplicació 
pressupostària 

Anualitat 
2020 (RO) 

Anualitat 
2020 

Anualitat 
2021 

Anualitat 
2022 

Anualitat 2023 
(fins 31 maig) 

Total 
quadriennal 

G/70100/92600/22203 60.686,96 € 324.261,50 € 418.674,64 € 491.873,79 € 219.224,48 € 1.514.721,37 € 

TOTAL LOT 2 60.686,96 € 324.261,50 € 418.674,64 € 491.873,79 € 219.224,48 € 1.514.721,37 € 

 
L’estimació actual suposa un increment de 628.601,49 € (IVA inclòs), respecte 
les quantitats autoritzades a l’acord de la Junta de Govern núm. 658, de data 19 
de desembre.  

 
II. Repercussions en l’expedient  núm. 2013/0000211:  

 
a) Finalització del contracte corresponent al Lot 1- Serveis de comunicacions de 

veu en ubicació fixa, en data 31 de juliol de 2020, formalitzat amb l’empresa 
VODAFONE ESPAÑA SAU, i reajustament comptable de la despesa.     

 
La facturació corresponent al lot esmentat en paràgraf anterior, rebuda fins 31 de 
juliol de 2020, data de finalització del contracte, és la que es detalla a la taula 
següent:  

 

Any 2020 

(1 de gener fins 31 de juliol) 
Import 

Gener  79.725,53 € 
Febrer 79.432,65 € 
Març 80.130,66 € 
Abril 23.501,22 € 
Maig 79.834,48 € 
Juny 80.344,07 € 
Juliol 80.669,13 € 

Total Lot 1 503.637,74 € 

 
Per tant, s’ha de reajustar la despesa comptable corresponent al Lot 1- Serveis 
de comunicacions de veu en ubicació fixa, aprovada en data 19 de desembre de 
2019, per l’acord de la Junta de Govern núm. 658.  
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b) Ampliació de la despesa el Lot 3- Serveis de dades i d’accés a Internet, fins el 31 
de desembre de 2021, formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
SAU, com a conseqüència del retard en el desplegament de les línies de dades 
del nou contracte.     

 

Els retards ocasionats per la Covid-19 i altres factors sobrevinguts han endarrerit 
tant l’inici com el ritme de la migració, i es preveu que l’etapa de migració no 
finalitzarà fins el 31 de desembre de 2021, tal i com s’exposa a l’informe emès 
per la DSTSC, de data 27 d’octubre de 2020.   
 

L’estimació total de la despesa corresponent al lot 3- Serveis de dades i d’accés 
a Internet, expedient 2013/0000211, és de 3.692.432,94 € (IVA inclòs), 
distribuïda d’acord amb el desglossament pressupostari següent:  

 

Lot 
Aplicació 

 pressupostària 
Any 2020 Any 2021 Total 

3 

G/70100/92600/22203 259.908,58 € 114.957,70 € 374.866,28 € 

G/70100/49100/22203 1.148.521,39 € 510.858,61 € 1.659.380,00 € 

G/70100/33210/22203 1.103.258,95 € 480.744,73 € 1.584.003,68 € 

G/70100/17230/22203 51.221,57 € 22.961,41 € 74.182,98 € 

Total Lot 3 2.562.910,49 € 1.129.522,45 € 3.692.432,94 € 

 

L’estimació actual suposa un increment d’1.773.779,78 € (IVA inclòs) respecte 
les quantitats autoritzades en els acords de la Junta de Govern núm. 21 i núm. 
658 de gener i desembre de 2019, respectivament.  
 

II. Fonaments de dret 
 

1. Decret 4636/2020, de 21 de maig, pel qual s’aprova el segon Pla de Contingència 
de la Diputació de Barcelona, en relació al caràcter preferent i, mentre es mantingui la 
situació d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària ocasionada por la Covid-19, la 
modalitat de treball no presencial per a la prestació dels serveis en l’àmbit de la 
Diputació de Barcelona, atesos els efectes que se’n deriven especialment pel lot 2.  
 

2. L’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019, i modificada temporalment 
mitjançant decret de Presidència número 10783/20, de 6 de novembre de 2020, i 
publicat al BOPB  de 9 de novembre de 2020. 
  

En virtut de tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, per delegació del Ple, 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. REAJUSTAR comptablement la despesa autoritzada i disposada a l’acord de 
Junta de Govern núm. 658, de 19 de desembre de 2019, corresponent al lot 1- 
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Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, de l’expedient 2018/0001242, amb 
núms. d’operació 1903004654 i 2003004061, d’acord amb el previst a la part 
expositiva del present dictamen (apartat 23.II.a), i segons el detall que tot seguit 
s’indica:  
 

Lot 
Aplicació 

pressupostària 
Anualitat  
2020 (RO) 

Anualitat  
2020  

Anualitat 
2021 

Anualitat 
2022 

Anualitat 
2023  

Total 
 quadriennal 

 Ajustaments comptables  2003901186 2003901206  

1 

G/70100/92600/22200 -143.894,89 € -498.589,63 € -53.486,40 € -14.969,37 € -5.404,46 € -716.344,75 € 

Ajustaments comptables  2003901188 2003901207  

G/70100/49100/22203 -210.484,56 € -1.055.949,06 € -409.501,69 € -223.407,32 € -142.860,27 € -2.042.202,91 € 

Ajustaments comptables  2003901187 2002900660 2002900684  

G/70100/33210/22203 -146.701,35 € -618.382,79 € 187.868,19 € 405.231,87 € 380.541,23 €     208.557,15 € 

Ajustaments comptables  2003901208 2003901209  

G/70100/17230/22203 -9.184,78 € -47.785,56 € -16.943,76 € -6.436,69 € -3.741,50 €      -84.092,29 € 

Total Lot 1 -510.265,58 € -2.220.707,04€ -292.063,66 € 160.418,49 € 228.535,00 € -2.634.082,79 € 

 
Segon. INCREMENTAR en 628.601,49 € (IVA Inclòs) la despesa autoritzada i 
disposada del contracte, formalitzat amb l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU, 
corresponent al lot 2 - Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, de 
l’expedient 2018/0001242, d’acord amb els càlculs formulats per la Direcció de Serveis 
de Tecnologies i Sistemes Corporatius següents:   
 

Aplicació 
pressupostària 

Anualitat  
2020 (RO) 

Anualitat  
2020 

Anualitat 
2021 

Anualitat  
2022 

Anualitat  
2023 

(fins 31 maig) 

Total 
quadriennal 

Ajustaments 
comptables 

2003901190 2002900647 2002900685  

G/70100/92600/22203 -68.538,86 € 102.731,53 € 197.144,67 € 270.343,82 € 126.920,33 € 628.601,49 € 

TOTAL LOT 2 -68.538,86 € 102.731,53 € 197.144,67 € 270.343,82 € 126.920,33 € 628.601,49 € 

 
Tercer. REAJUSTAR comptablement la despesa autoritzada i disposada corresponent 
a la pròrroga del contracte del lot 1 - Serveis de comunicacions de veu en ubicació 
fixa, de l’expedient 2013/0000211, amb el núm. d’operació comptable 1803005453, en 
el sentit de donar de baixa la part del crèdit autoritzat amb escreix, com a 
conseqüència de la finalització del contracte, formalitzat amb l’empresa VODAFONE 
ESPAÑA SAU, en data 31 de juliol de 2020, d’acord amb el detall següent:  
 

Lot Aplicació pressupostària 2020 (RO) 2020 Total 

1 
Ajustaments comptables 2003901191  

G/70100/92600/22200 -35.038,96 € - 18.264,40 € -53.303,36€ 

 
Quart. INCREMENTAR en 1.773.779,78 € (IVA Inclòs) la despesa autoritzada i 
disposada per la pròrroga del contracte, formalitzat amb l'empresa TELEFÒNICA DE 
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ESPAÑA SAU, corresponent al lot 3 - Servei de dades i d'accés a Internet, de 
l’expedient 2013/0000211, en considerar el 31 de desembre de 2021 la data màxima 
prevista per finalitzar el desplegament de les línies de dades per part del nou 
contractista, com a conseqüència de l'impacte de la greu crisi sanitària originada per la 
Covid-19 i de la incertesa de l’evolució de l’actual situació, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 
 

Lot Aplicació pressupostària 2020 2021 Total 

3 

Ajustament comptable 2003901246  

G/70100/92600/22203 71.116,67 € 114.957,70 € 186.074,37 € 

Ajustament comptable     

G/70100/49100/22203 341.591,39 € 510.858,61 € 852.450,00 € 

Ajustament comptable     

G/70100/33210/22203 215.074,84 € 480.744,73 € 695.819,57 € 

Ajustament comptable     

G/70100/17230/22203 16.474,43 € 22.961,41 € 39.435,84 € 

 Total Lot 3 644.257,33 € 1.129.522,45 € 1.773.779,78 € 

 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució als interessats: Consorci Localret, Vodafone 
España SAU, Telefònica de España SAU.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. 2020/0016015).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència delegada de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant, 
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (AJG 5/2020). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, el recurs que és objecte d’aquest 

dictamen, corresponent als estudis per a la provisió de banda ampla al territori, s’ha 
de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

 

3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs objecte 
d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha 
incorporat a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han 
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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 per menor valoració: aquelles que es proposa que no 
siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor valoració en 
aplicació dels criteris de concessió. 

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 11 de novembre de 2020, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Direcció de 

Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, d’acord amb l’establert en l’article 
19 del règim del Catàleg, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com 
consta en acta estesa pel secretari de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a 
resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius no disposa de mitjans 

suficients per fer front a l’execució de les actuacions en un temps prudencial i amb 
qualitat suficient, per tant  s’haurà de fer per encàrrec al Consorci Localret. 

 
Fonaments de dret 
 
Articles 14 a 22 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, 
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
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, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

modificada temporalment mitjançant decret de Presidència núm. 10783/20, de 6 de 
novembre de 2020, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 
de novembre de 2020. 
 
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 recurs tècnic d’estudis per a la provisió de banda ampla al 
territori, 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: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J Banda ampla a Olvan 2040038448 20/Y/295372 6.795,00 € 72 

Ajuntament 
d'Alpens 

P0800400D 
Estratègia per a la 

connectivitat 
municipal 

2040029179 20/Y/295373 7.475,00 € 68 

Ajuntament 
de 

l'Espunyola 
P0807700J 

Estudi per definir 
l'estratègia a mitjà 

termini per a la 
millora de l'accés als 

serveis de 
telecomunicacions 

2040034633 20/Y/295374 7.475,00 € 68 

Ajuntament 
de Vallcebre 

P0829300C 
Estudi bàsic per a la 

provisió de banda 
ampla a Vallcebre 

2040020295 20/Y/295375 6.418,00 € 67 

Ajuntament 
de Sant 

Mateu de 
Bages 

P0822900G 
Estudi per definir 
l’estratègia a mitjà 

termini 
2040033306 20/Y/295376 7.475,00 € 64 

Ajuntament 
de la Nou de 

Berguedà 
P0814100D 

Banda ample a La 
Nou i Malanyeu 

2040034198 20/Y/295377 7.475,00 € 60 

Ajuntament 
de Casserres 

P0804800A 

Estudis per a la 
provisió de banda 

ampla al territori de 
Casserres 

2040024595 20/Y/295378 8.625,00 € 54 

Ajuntament 
del Masnou 

P0811700D 

Estudi d'estratègia de 
desplegament 

d'infraestructures de 
telecomunicacions 

municipals 

2040032536 20/Y/295379 18.113,00 € 54 

Ajuntament 
de Borredà 

P0802400B 
Estudi de provisió 

banda ampla a 
Borredà 

2040034654 20/Y/295958 6.418,00 € 54 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de la Quar 

P0817600J 
Provisió de banda 

ampla La Quar 
2040028177 20/Y/295967 6.040,00 € 52 

Ajuntament 
de Bagà 

P0801600H 

Estudi per a la millora 
de l'accés a la banda 
ampla al municipi de 

Bagà 

2040033610 20/Y/295957 7.928,00 € 51 

Ajuntament 
de 

Folgueroles 
P0808200J 

Estudi per a la 
provisió de banda 

ampla a Folgueroles 
2040030458 20/Y/295961 8.625,00 € 50 

Ajuntament 
de Piera 

P0816000D 
Estudi per a la 

provisió de banda 
ampla al territori  

2040036340 20/Y/295963 13.800,00 € 50 

Ajuntament 
de Seva 

P0826900C 

Estudi d'estratègia de 
desplegament 

d'infraestructures de 
telecomunicacions 

2040037460 20/Y/295965 9.775,00 € 50 

Ajuntament 
de Castell de 

l'Areny 
P0805600D 

Estudi de provisió de 
banda ampla a 

Castell de l’Areny 
2040034996 20/Y/295960 7.475,00 € 48 

Ajuntament 
de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla a Caldes 

d'Estrac 

2040023522 20/Y/295959 8.625,00 € 46 

Ajuntament 
de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 
Mapa de cobertura de 

telefonia mòbil al 
municipi 

2040023825 20/Y/295962 19.630,00 € 42 

Ajuntament 
de Santpedor 

P0819100I 
Estudi de les 

cobertures reals de 
telefonia mòbil 

2040029474 20/Y/295964 18.120,00 € 42 

Ajuntament 
de Vilada 

P0830000F 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia 

mòbil per a la millora 
de la provisió de 
banda ampla al 

municipi 

2040030588 20/Y/295966 13.590,00 € 40 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. 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. 
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2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part del contractista, si s’escau 
externalització. 

3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. RETENIR crèdit per un import de cent vuitanta-nou mil vuit-cents setanta-set 
euros (189.877,00€), per fer front a la contractació amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/70100/49100/22780 del pressupost 2021. 
 
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat.  
 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 

Total 
Ajuntament 

de Sant Julià 
de Vilatorta 

P0821800J 
Estudi de la cobertura mòbil al municipi 

de Sant Julià de Vilatorta 
2040031932 38 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 

Estudi tècnic per definir l'estratègia a 
mitjà termini de la millora de l'accés als 

serveis de telecomunicacions de 
cobertura mòbil i dades 2G, 3G i 4G al 

municipi d'Olèrdola 

2040037731 36 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de la sol·licitud que s’indica en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 
Ajuntament de les 
Masies de Roda 

P0811500H 
Estudi per a la provisió de banda ampla 

als masos de les Masies de Roda 
2040004259 Renúncia 

 
Vuitè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del 
Catàleg, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Sistemes de protecció de motoristes. Any 2021” (Exp. núm. 
2020/15518).- 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. L’objecte d’aquest projecte és definir les proteccions necessàries a afegir a les 
barreres de seguretat per tal de suavitzar la gravetat dels accidents dels conductors i/o 
ocupants dels vehicles de 2 rodes, en cas d’un hipotètic xoc contra una barrera de 
seguretat metàl·lica flexible. Aquests sistemes de protecció per a motoristes 
s’executaran en diverses carreteres provincials on el trànsit de vehicles de 2 rodes 
està exposat a un major grau de perillositat. Aquest projecte, està dividit entre les dos 
demarcacions, l’Oriental (sector de Berga), i la demarcació Occidental, amb més gruix 
d’obra (Martorell i Manresa), tot segons l’ordre del Pla de col·locació de sistemes de 
contenció laterals a les carreteres provincials, que fa referència als vehicles de 2 
rodes, i per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha 
redactat el projecte constructiu “Sistemes de protecció de motoristes. Any 2021”. 
 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 620.035,47 EUR, IVA exclòs, i amb el 
21% de l’IVA de 130.207,45 EUR, resulta tenir un pressupost total de 750.242,92 EUR. 
 
3. El projecte contempla que la classificació de les obres per a poder participar en la 
licitació d’aquestes obres serà la següent: 
 

Grup G, Subgrup 5, Categoria 3 (d) 
 
4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 2 
de novembre de 2020, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 5 de 
novembre de 2020, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  
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Fonaments de dret 
 

1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
337/2010, de 19 de març. 
 

2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no te informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 
de desembre de 2019). 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de Sistemes de protecció de motoristes. Any 2021, amb 
un pressupost de sis-cents vint mil trenta-cinc euros amb quaranta-set cèntims 
(620.035,47 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 130.207,45 
EUR, resulta tenir un pressupost total de set-cents cinquanta mil dos-cents 
quaranta-dos euros amb noranta-dos cèntims (750.242,92 EUR), el qual conté el 
corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 
37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de 
clàusules generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(0c9c84b5914dc7d3c4fe) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C David Dominguez Ferrer  02/11/2020, 12:50 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  02/11/2020, 18:21 
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43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Barreres de seguretat 2021” (Exp. núm. 2020/15520).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La finalitat del projecte constructiu és la d’instal·lar les barreres de seguretat en 
diverses carreteres provincials que presenten un major grau de perillositat i per 
procedir a la substitució dels elements ja col·locats en aquestes mateixes carreteres, 
però que han quedat fora de servei ja sigui per l’alçada insuficient, o perquè han sofert 
desperfectes, així com definir les proteccions necessàries a afegir a les barreres de 
seguretat d’aquestes carreteres per tal de suavitzar la gravetat dels accidents dels 
motociclistes, i per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha 
redactat el projecte constructiu “Barreres de seguretat any 2021”. 
 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 209.396,71 EUR, IVA exclòs, i amb el 
21% de l’IVA de 43.973,31 EUR, resulta tenir un pressupost total de 253.370,02 EUR. 
 
3. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 7 
de novembre de 2020, amb la data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu del 9 de 
novembre de 2020, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no te informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB 19 de 
desembre de 2019). 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de barreres de seguretat any 2021, amb un pressupost de 
dos-cents nou mil tres-cents noranta-sis euros amb setanta-un cèntims 
(209.396,71 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 43.973,31 EUR, 
resulta tenir un pressupost total de dos-cents cinquanta-tres mil tres-cents setanta 
euros amb dos cèntims (253.370,02 EUR), el qual conté el corresponent estudi de 
seguretat i salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals 
aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(023f99bb9dedc43a1bab) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C David Dominguez Ferrer  02/11/2020, 12:51 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  02/11/2020, 18:22 

 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Senyalització vertical. Any 2021” (Exp. núm. 2020/15519).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La finalitat del projecte constructiu és la de renovar i substituir la senyalització 
vertical actual dels diferents sectors de conservació, a causa del procés d’envelliment 
al que es troba sotmesa per culpa dels agents atmosfèrics i el pas del temps, agreujat 
pel deteriorament produït pel trànsit; així com complementar les mancances de 
senyalització vertical de codi que existeixin i no s’adeqüin a la nova normativa, i per tot 
això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte 
“Senyalització vertical. Any 2021”. 
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2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 165.826,58 €, IVA exclòs, i amb el 21% 
de l’IVA de 34.823,58 €, resulta tenir un pressupost total de 200.650,16 €. 
 
3. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 2 
de novembre de 2020, amb la data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu del 5 de 
novembre de 2020, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB 19 de 
desembre de 2019). 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de senyalització vertical any 2021, amb un pressupost de 
cent seixanta-cinc mil vuit-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(165.826,58 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 34.823,58 €, resulta 
tenir un pressupost total de dos-cents mil sis-cents cinquanta euros amb setze 
cèntims (200.650,16 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(64c751f37465f732d194) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C David Dominguez Ferrer  02/11/2020, 12:47 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  02/11/2020, 18:19 

 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 
entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM. Lliçà d’Amunt” (Exp. núm. 2016/2217).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària dels vianants a la carretera BV-1602 

des de la cruïlla amb el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, fins a la cruïlla amb el 
carrer Tenes, en un tram marcadament urbà, al terme municipal de Lliçà d’Amunt,  
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de 
Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i 
pk 7+000. TM. Lliçà d’Amunt”. 

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

vuitanta-sis mil vuit-cents trenta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims 
(386.832,88 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (81.234,90 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 468.067,78 EUR. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així mateix, informem que no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2020 d’aquesta Corporació. 

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

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

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

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

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

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

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

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
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 235.2.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 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 disposa l’article 36 del 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 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 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 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
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En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora dels itineraris de 
vianants de la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM. Lliçà 
d’Amunt”, amb un pressupost de tres-cents vuitanta-sis mil vuit-cents trenta-dos 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (386.832,88 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% 
de l’IVA (81.234,90 EUR), resulta tenir un pressupost total de 468.067,78 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), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
Corporació, Seu electrònica de la Corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.” 
 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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Documents vinculats 
 
Projecte(b6750cf0e4b2b1e0f888) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXX8693XX MODESTO MOR 21/10/2020, 16:57 
 (R: B64033228) 
 XXX8693XX MODESTO MOR 21/10/2020, 16:58 
 (R: B64033228) 
Tècnic/a del Servei Promotor Lorena Perez Poyatos (TCAT)  22/10/2020, 13:34 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez- 23/10/2020, 12:49 
 contador Escudero 

 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora dels sistemes de contenció del pont de la BV-2135 
sobre el Torrent del Manou. TM. La Torre de Claramunt” (Exp. núm. 2019/17868).- 
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 la reparació definitiva del pont sobre el Torrent del Manou, a la 

carretera BV-2135 (PK 2+240) al terme municipal de La Torre de Claramunt, atès 
que requereix una renovació integral de les contencions i dels seus ancoratges al 
tauler, 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 dels sistemes de contenció del pont de la BV-2135 sobre 
el Torrent del Manou. TM. La Torre de Claramunt”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de cent trenta-vuit 

mil quatre cents-dotze euros amb noranta-un cèntims (138.412,91 EUR), IVA 
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (29.066,71 EUR), resulta tenir un pressupost 
total de 167.479,62 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta 
Corporació. 

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

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

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
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 235.2.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 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 disposa l’article 36 del 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 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 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 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora dels sistemes de 
contenció del pont de la BV-2135 sobre el Torrent del Manou. TM. La Torre de 
Claramunt”, amb un pressupost de cent trenta-vuit mil quatre cents-dotze euros 
amb noranta-un cèntims (138.412,91 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA 
(29.066,71 EUR), resulta tenir un pressupost total de 167.479,62 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), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
Corporació, Seu electrònica de la Corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
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. 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(b1cf96d7f3edc3df5f4f) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 Pere Hernàndez i Casellas  13/10/2020, 12:42 
Tècnic/a del Servei Promotor  Carlos Duran Gutierrez (TCAT)  21/10/2020, 06:26 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  22/10/2020, 08:47 

 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Rubió, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-1037 entre Torredenuça i el pla de Rubió. TM de Rubió”, per un 
import total de 482.130,51 € IVA inclòs. (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. Actualment la carretera BV-1037, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el 
tram comprès entre l’accés a Torredenuça i el Pla de Rubió, presenta una secció 
de carretera sense vorals i amb revolts tancats. El petit nucli de Torredenuça 
queda connectat al nucli del Pla de Rubió a través de la carretera BV-1037. Es 
troba a una distancia d’uns 400 metres i situat al marge oposat d’aquesta.  

 
2. Els residents al petit nucli de Torredenuça, per a poder accedir al nucli del Pla de 

Rubió, on hi ha un local social, han de fer el seu recorregut pel marge de la 
carretera en uns 300 metres, creuar la carretera i continuar per un itinerari en 
terres en els darrers 100 metres. A més, l’amplada actual de la carretera és 
inferior a 5,50 metres en la majoria del tram objecte del projecte. Els vianants no 
disposen, per tant, d’un espai en els marges per circular, fet que posa en perill la 
seguretat de tots els usuaris de la via. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures  
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-1037 entre Torredenuça i el pla de Rubió. TM de Rubió en el que es 
fa una proposta d’actuació per un import de 482.130,51 EUR (IVA inclòs) i l’ha 
lliurat a l’esmentada Gerència. 
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4. La implantació d’un itinerari de vianants al marge dret de la carretera i 
l’eixamplament de la calçada en aquest tram, del PK 1+770 al 2+230, ressol el 
problema de seguretat viària i permet connectar a peu el nucli de Torredenuça 
amb El Pla de Rubió. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Rubió, 
beneficiari de l’actuació. 

 
5. 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.  

 
6. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-1037 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit i 
ampliant la calçada de la carretera, que garanteixi la seguretat dels usuaris i 
incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les 
obres d’Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 entre els nuclis de 
Torredenuça i El Pla de Rubió dins del TM de Rubió. 

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

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

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

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

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

 
10. Es valora l’import de l’actuació en un total de 482.130,51 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 307.969,13 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i 
la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Rubió per un import de 
174.161,38 EUR, que l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici 2021 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Rubió ha de cofinançar la 
part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment indicat, aquesta 
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament 
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci l’ingrés en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la 
mateixa liquidació.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. De conformitat amb la base 33.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.k.3), de l’esmentada 
Refosa núm. 1/2020 en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Rubió relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-1037 ENTRE 
TORREDENUÇA I EL PLA DE RUBIÓ. TM DE RUBIÓ”, tot això d’acord amb el text de 
la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE RUBIÓ RELATIU A LES 
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA 

BV-1037 ENTRE TORREDENUÇA I EL PLA DE RUBIÓ. TM DE RUBIÓ”   
 
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 
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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 RUBIÓ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Francesc M. Archela Gil, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Rosa M. Matas 
Nin. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV-1037, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el tram 
comprès entre l’accés a Torredenuça i el Pla de Rubió, presenta una secció de carretera 
sense vorals i amb revolts tancats. El petit nucli de Torredenuça queda connectat al nucli 
del Pla de Rubió a través de la carretera BV-1037. Es troba a una distancia d’uns 400 
metres i situat al marge oposat d’aquesta.  

 
2. Els residents al petit nucli de Torredenuça, per a poder accedir al nucli del Pla de Rubió, 

on hi ha un local social, han de fer el seu recorregut pel marge de la carretera en uns 300 
metres, creuar la carretera i continuar per un itinerari en terres en els darrers 100 metres. 
A més, l’amplada actual de la carretera és inferior a 5,50 metres en la majoria del tram 
objecte del projecte. Els vianants no disposen, per tant, d’un espai en els marges per 
circular, fet que posa en perill la seguretat de tots els usuaris de la via. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures,  adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 
entre Torredenuça i El Pla de Rubió. TM de Rubió” en el que es fa una proposta 
d’actuació per un import de 482.130,51 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

 
4. La implantació d’un itinerari de vianants al marge dret de la carretera i l’eixamplament de 

la calçada en aquest tram, del PK 1+770 al 2+230, ressol el problema de seguretat viària 
i permet connectar a peu el nucli de Torredenuça amb El Pla de Rubió. El projecte es 
redacta a petició de l’Ajuntament de Rubió, beneficiari de l’actuació. 

 
5. 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. 

 
6. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

1037 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit i ampliant la 
calçada de la carretera, que garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, 
tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les obres d’Itinerari de vianants a 
la carretera BV-1037 entre els nuclis de Torredenuça i El Pla de Rubió dins del TM de 
Rubió. 
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7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rubió, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la 
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a 
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades.  

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Rubió 
en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-1037 ENTRE TORREDENUÇA I EL 
PLA DE RUBIÓ. TM DE RUBIÓ”,  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 482.130,51 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubió. 
 
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 ITINERARI DE VIANANTS A LA 

CARRETERA BV-1037 ENTRE TORREDENUÇA I EL PLA DE RUBIÓ. TM DE RUBIÓ 
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un 
import total de 482.130,51 EUR (IVA inclòs), dels quals 307.969,13 EUR corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient; i l’import de 174.161,38 EUR com a avançament de la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Rubió, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Rubió l’avançarà la Diputació de 
Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, 
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la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que 
li correspon, 

 
- 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. 

 
- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 

forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada en sòl no urbà afectats per les obres, 
de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte 
constructiu. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment dels 
següents elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no 

urbanitzable. 
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 
- Calçada i drenatge de la carretera 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Rubió 
 
L’Ajuntament de Rubió es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en un 
principi, en l’import inicialment previst de 174.161,38 EUR.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la certificació final d’obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Rubió procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació. 
 
L’Ajuntament de Rubió durà a terme la cessió i/o mutació demanial corresponent a la 
Diputació de Barcelona quant als terrenys de titularitat pública situats en sòl rústic i sòl urbà, 
que resultin afectats per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del 
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projecte constructiu, una vegada s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres 
hagin estat recepcionades. 
 
L’Ajuntament de Rubió designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Rubió, conservarà tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà 
dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’ aquests elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Enjardinament i mobiliari urbà 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
  
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
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previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 

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

 (...) 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Rubió als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, relatiu al projecte constructiu “Millora dels 
itineraris de vianants de la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM 
Lliçà d’Amunt”, per un import total de 202.184,86 € (Exp. núm. 2016/2217).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment, la carretera BV-1602 no disposa d’un itinerari continu, segur i 

accessible per a vianants al seu marge dret entre els PK 6+700 i PK 7+000. 
 
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 “Millora dels itineraris de vianants de la 
carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM Lliçà d’Amunt” en el que es fa 
una proposta d’actuació que consisteix en la construcció d’una vorera al marge dret 
així com un pas de vianants regulat mitjançant semàfors per a millorar la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

permeabilitat de la carretera, per un import de 468.067,78 € EUR (IVA inclòs) i l’ha 
lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, considerant que les 

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

 
6. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis mesos. 
 
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
8. Es valora l’import de l’actuació en un total de 468.067,78 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 202.184,86 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per un import de 265.882,92 EUR, que 
l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha de cofinançar 
la part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment indicat, aquesta 
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost i 
a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a 
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de 
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les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les 
obres, amb la certificació final, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
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 
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d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.k.3), de l’esmentada 
Refosa núm. 1/2020 en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “MILLORA DELS ITINERARIS DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-
1602 ENTRE ELS PK 6+700 I PK 7+000. TM LLIÇÀ D’AMUNT”, tot això d’acord amb 
el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 

 
(...) 

C O N V E N I 
 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT, 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DELS ITINERARIS 

DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-1602 ENTRE ELS PK 6+700 I PK 7+000. TM 
LLIÇÀ D’AMUNT” 

 
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 LLIÇÀ D’AMUNT, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Ignasi Simón Ortoll, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Gemma Navarro 
Medialdea.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, la carretera BV-1602 no disposa d’un itinerari continu, segur i accessible per 

a vianants al seu marge dret entre els PK 6+700 i PK 7+000. 
 
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 “Millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 
entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM Lliçà d’Amunt” en el que es fa una proposta d’actuació 
que consisteix en la construcció d’una vorera al marge dret així com un pas de vianants 
regulat mitjançant semàfors per a millorar la permeabilitat de la carretera, per un import 
de 468.067,78 € EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 

gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un 
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, considerant que les obres 

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
de “MILLORA DELS ITINERARIS DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-1602 ENTRE 
ELS PK 6+700 I PK 7+000. TM LLIÇÀ D’AMUNT”, 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. 
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Es valora l’import total de l’actuació en 468.067,78 € EUR IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “MILLORA DELS 

ITINERARIS DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-1602 ENTRE ELS PK 6+700 I PK 
7+000. TM LLIÇÀ D’AMUNT”, redactat per l’Oficina Técnica de Mobilitat i Seguretat i 
Viària Local, amb un import total de 468.067,78 EUR (IVA inclòs), dels quals 202.184,86 
EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient; i l’import de 265.882,92 EUR com a avançament de la part que li 
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització 
de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que 
ingressi la part que li correspon, 

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

document tècnic de referència mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes 
externs de serveis. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles.. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 265.882,92 EUR. corresponent al 
cost de l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l’acabament 
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de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els 
semàfors. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts anteriors. 
 
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. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
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previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 

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

 (...) 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues 
parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el 
conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”  
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montgat, relatiu al projecte constructiu “Millora de la seguretat 
viària de la travessera BV-5008 entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de 
Sant Jordi. TM Montgat”, per un import total de 365.221,44 € IVA inclòs (Exp. 
núm. 2016/6617).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment, a la travessera BV-5008 hi ha voreres que presenten en general un 

estat força degradat. A més, s’observa com l’itinerari longitudinal es força continu 
ambdós marges de la calçada, a excepció de zones puntuals, existint escassa 
permeabilitat perpendicular en diversos punts de la traça, en especial en aquells 
associats a zones de carrers transversals i parades de bus. Les amplades de les 
voreres varien molt al llarg recorregut i en punts determinats presenta unes 
dimensions molt reduïdes, agreujades molts cops per la ubicació d’arbres o pilones. 
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2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Mobilitat i 
Seguretat i Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Millora de la seguretat viària de la 
travessera BV-5008 entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant Jordi. 
TM Montgat” en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 365.221,44 
euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, considerant que les obres 

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

 
6. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de quatre 

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

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

 
8. Es valora l’import de l’actuació en un total de 365.221,44 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 164.135,15 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Montgat per un import de 201.086,29 EUR, que 
l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  
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Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Montgat ha de cofinançar la 
part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment indicat, aquesta part 
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament 
per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de 
l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres, 
un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb 
la certificació final, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de 
la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
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 
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Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB 
del 19 de desembre de 2019.  

 
7. De conformitat amb la base 33.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.k.3), de l’esmentada 
Refosa núm. 1/2020 en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montgat relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA DE LA TRAVESSERA BV-5008 
ENTRE LA CARRETERA DE MATARÓ I EL PONT DE LA RIERA DE SANT JORDI. 
TM MONTGAT”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu 
a continuació: 
 
(...) 

CONVENI 
 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONTGAT RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA DE 

LA TRAVESSERA BV-5008 ENTRE LA CARRETERA DE MATARÓ I EL PONT DE LA 
RIERA DE SANT JORDI. TM MONTGAT”   

 
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 
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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 MONTGAT, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Andreu Absil Sola, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Loida Valeros Cejas.  
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. Actualment, a la travessera BV-5008 hi ha voreres que presenten en general un estat 
força degradat. A més, s’observa com l’itinerari longitudinal es força continu ambdós 
marges de la calçada, a excepció de zones puntuals, existint escassa permeabilitat 
perpendicular en diversos punts de la traça, en especial en aquells associats a zones de 
carrers transversals i parades de bus. Les amplades de les voreres varien molt al llarg 
recorregut i en punts determinats presenta unes dimensions molt reduïdes, agreujades 
molts cops per la ubicació d’arbres o pilones. 

 
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Mobilitat i Seguretat i 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “Millora de la seguretat viària de la travessera BV-5008 entre 
la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant Jordi. TM Montgat” en el que es fa una 
proposta d’actuació que consisteix en actuacions puntuals de millora de la seguretat 
viària i permeabilitat de la travessera, distribuïdes per tot l’àmbit, per un import de 
365.221,44 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, considerant que les obres 

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Montgat 
en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA DE LA TRAVESSERA BV-5008 ENTRE LA 
CARRETERA DE MATARÓ I EL PONT DE LA RIERA DE SANT JORDI. TM MONTGAT”, 
així com 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 365.221,44 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Montgat. 
 
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 MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA 
DE LA TRAVESSERA BV-5008 ENTRE LA CARRETERA DE MATARÓ I EL PONT DE 
LA RIERA DE SANT JORDI. TM MONTGAT redactat per l’Oficina Técnica de Mobilitat i 
Seguretat i Viària Local, amb un import total de 365.221,44 EUR (IVA inclòs), dels quals 
164.135,15 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient; i l’import de 201.086,29 EUR com a avançament de 
la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Montgat, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 

La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Montgat l’avançarà la Diputació de 
Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la 
Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li 
correspon, 
 

- la 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. 
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Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Montgat 
 

L’Ajuntament de Montgat es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 201.086,29 EUR.  
 

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 

No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la certificació final d’obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 

L’Ajuntament de Montgat procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació. 
 

L’Ajuntament de Montgat 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 Montgat des de la finalització de les obres, inclosos 
els arbres i l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera i baranes per a vianants. 
 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
direcció de les obres. 
 

Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 

Cinquè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
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Sisè.- Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 

Setè.- Naturalesa del conveni 
 

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 

Vuitè.- Incompliment 
 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
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.  
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Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Montgat: Andreu Absil Sola, Alcalde-president de l’Ajuntament; Loida 
Valeros Cejas, Secretària de la Corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”   

(...) 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Montgat als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
“Projecte de contenció de sediments per escorrentia superficial al Camí de la 
Roureda (codi d’actuació LIFE-TRITÓ: C514CI), al terme municipal de Fogars de 
Montclús”, amb un pressupost total de 47.231,75 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2020/16040).- 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: 
 
“Des de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals s’ha proposat l’aprovació del “Projecte de 
contenció de sediments per escorrentia superficial al Camí de la Roureda (codi 
d’actuació LIFE-TRITÓ: C514CI), al terme municipal de Fogars de Montclús”, amb un 
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pressupost de trenta-nou mil trenta-quatre euros amb cinquanta cèntims (39.034,50 €), 
IVA exclòs, que més el 21% en concepte d’IVA per import de vuit mil cent noranta-set 
euros amb vint-i-cinc cèntims (8.197,25 €), resulta un pressupost total de quaranta-set 
mil dos-cents trenta-un euros amb setanta-cinc cèntims (47.231,75 €), IVA inclòs, i que 
conté, entre d’altres documents, l’Estudi Bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 
4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 235.2 b) i c) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un 
període de 30 dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, amb la qual cosa es donarà compliment 
als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 
 
L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es podrà 
procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent. 
 
Vist l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), atès que no està previst al 
pressupost. 
 

En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer. APROVAR inicialment el “Projecte de contenció de sediments per escorrentia 
superficial al Camí de la Roureda (codi d’actuació LIFE-TRITÓ: C514CI), al terme 
municipal de Fogars de Montclús”, amb un pressupost de trenta-nou mil trenta-quatre 
euros amb cinquanta cèntims (39.034,50 €), IVA exclòs, que més el 21% en concepte 
d’IVA per import de vuit mil cent noranta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (8.197,25 €), 
resulta un pressupost total de quaranta-set mil dos-cents trenta-un euros amb setanta-
cinc cèntims (47.231,75 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
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Segon. SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(7ca5945475681fd28841) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Jose Santaella Alegre  27/10/2020, 08:35 
Responsable directiu Servei  Juana Rosalia Barber Rosado (TCAT) 27/10/2020, 11:42 
Promotor  

 
S’incorpora a la sessió el vicepresident senyor Collboni (PSC-CP) 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als ens locals municipals de la província de Barcelona, per a 
l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa 
vigent (RD 396/2006), any 2020, per un import total 26.008,96 € (Exp. núm. 
2020/0009488).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. Per acord núm. 318 de la Junta de Govern, de data 9 de juliol de 2020, es va 
aprovar la convocatòria 202020205120011883, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions a Ens locals 
municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la 
recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006, de 31 de març, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d'exposició a l'amiant), per l’exercici 2020. 

 

2. En l’acord d’aprovació de la convocatòria de les presents subvencions, es va 
aprovar l’autorització de la despesa per un import de 100.000,00 euros distribuïts de 
la forma següent: 5.000,00 euros per 2020 i 95.000,00 euros per 2021 amb càrrec a 
la partida G/90100/17210/76500. 
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No obstant, es va aprovar que malgrat les partides pressupostàries establertes pels 
anys 2020 i 2021 corresponen als consells comarcals, però es va clarificar que 
podien ser beneficiaris de les subvencions tant els consells comarcals, com 
ajuntaments, consorcis de gestió de residus i mancomunitats de gestió de residus. I 
per tant, el crèdit s’haurà d’aplicar als econòmics pressupostaris que correspongui, 
segons la tipologia d’ens que resultin beneficiaris. 

 

3. El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar el 14 de juliol de 2020 i va 
finalitzar el 15 de setembre de 2020. 

 

4. Els ens locals que van presentar les sol·licituds per ordre cronològic van ser els 
següents:  

 

4.1. La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, en data 9 de setembre de 
2020, va presentar una primera sol·licitud general per acollir-se a les 
subvencions que atorga la convocatòria, la qual va ser objecte de requeriment 
d’esmena. La sol·licitud es va validar finalment en data 16 d’octubre de 2020.  

 

4.2. L’Ajuntament de Badia del Vallès, en data 15 de setembre de 2020, va 
presentar una primera sol·licitud general per acollir-se a les subvencions que 
atorga la convocatòria, la qual va ser objecte de requeriment d’esmena. 
Finalment, en data 21 d’octubre, a través del Portal Municipal de Tràmits dels 
ens locals i altres AP es va comunicar a l’ajuntament la desestimació de la 
sol·licitud, donat que en data 6 d’octubre de 2020 se li va enviar un requeriment 
d’esmena on es sol·licitava que indiqués a l’annex núm. 6 la quantitat exacta de 
kg. d’amiant recollits a la deixalleria del 2014 al 2019. L’ajuntament no va 
aportar la informació sol·licitada en el requeriment d’esmena, per aquest motiu 
es va considerar que l’ajuntament havia desistit tàcitament de la seva sol·licitud 
inicial tal i com es va fer constar a través d’un comunicat des del Portal 
Municipal de Tràmits dels ens locals i altres AP de data 21 d’octubre de 2020.  

 

4.3. El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, en data 15 de setembre de 
2020, va presentar una primera sol·licitud general per acollir-se a les 
subvencions que atorga la convocatòria, la qual va ser objecte de requeriment 
d’esmena. La sol·licitud es va validar finalment en data 21 d’octubre de 2020.  

 

5. La clàusula número 16 de la convocatòria 202020205120011883, estableix que la 
proposta de la concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona.  

 

6. A les 9:00 hores del dia 27 d’octubre de 2020, es va constituir l’òrgan responsable 
de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions en règim de 
concurrència competitiva a favor d’Ens locals municipals de la província de 
Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la 
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normativa vigent (RD 396/2006), d’acord amb el previst per l’article 22.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada per 
acord plenari de data 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 9 de maig de 2017, i es va realitzar la corresponent acta i 
formular la proposta de resolució de la convocatòria, que consta a l’expedient.  

 

A l’acta de l’òrgan col·legiat es va fer constar l’atorgament de la subvenció d’acord 
al següent detall:  

 

Sol·licituds estimades 

ID Ens local 
Total 
punts 

Import € 
atorgat 

Import € 
2020 

Import € 
2021 

2 
Consorci del Bages per a 

la gestió de residus 
50 26.008,96 1.300,45 24.708,51 

3 
Mancomunitat Voluntària 
Intermunicipal La Plana 

30 17.462,84 873,14 16.589,70 

Total atorgat 43.471,80 2.173,59 41.298,21 

 
Posteriorment, a la signatura de l’acta de l’òrgan col·legiat es va detectar que no es 
podia concedir la subvenció a la Mancomunitat Voluntària Intermunicipal La Plana, 
donat que va arribar a 30 punts i a l’acord 13 de la convocatòria s’estableix que per 
atorgar una subvenció s’ha de haver superat la puntuació de 30 punts. Per aquest 
motiu, es va tornar a convocar a l’òrgan col·legiat. 

 
7. A les 9:00 hores del dia 13 de novembre de 2020, es va constituir de nou l’òrgan 

col·legiat on es modifica la proposta de concessió recollida en l’acta de la sessió de 
27 d’octubre de 2020. 

 
A l’informe emès per l’òrgan col·legiat, el qual figura a l’expedient, es van estimar i 
desestimar les següents sol·licituds:  

 

Sol·licitud estimada 

ID Ens local 
Total 
punts 

Import € 
atorgat 

Import € 
2020 

Import € 
2021 

2 
Consorci del Bages per a 

la gestió de residus 
50 26.008,96 1.300,45 24.708,51 

Total atorgat 26.008,96 1.300,45 24.708,51 

 

Sol·licituds desestimades per menor valoració 

ID Ens local Total punts 

3 
Mancomunitat Voluntària 
Intermunicipal La Plana 

30 
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8. Finalment, d’acord a l’informe emès per l’òrgan col·legiat, no s’esgota el crèdit de 
100.000,00 euros i cal disposar la despesa pluriennal per un import de 26.008,96 €, 
import que caldrà aplicar als econòmics pressupostaris per a consorcis, d’acord 
amb el detall següent: 

  

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 1.300,45 90100 17210 76700 

2021 24.708,51 90100 17210 76700 

Total 26.008,96    

 
Atès que es va aprovar l’autorització de la despesa per un import de 100.000,00 euros 
distribuïts de la forma següent: 5.000,00 euros per 2020 i 95.000,00 euros per 2021 
amb càrrec a la partida G/90100/17210/76500, però finalment s’han atorgat 26.008,96 
euros i a més s’atorguen en aplicacions pressupostàries diferents, per tant cal procedir 
de la forma següent:  
 

 Deixar a zero l’autorització de la despesa a la partida pressupostària 
G/90100/17210/76500 destinada als consells comarcals. 

 Distribuir la despesa anual a les partides especificades a les taules de l’actual 
apartat. 

 

Amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el 
que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i condicionada pel que fa a les 
quantitat que afecta a la partida G/90100/17210/76700, i procedir a la regularització 
comptable esmentada en l’apartat anterior. 
 

Fonaments de dret 
 

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

 

2. Acta de la sessió de l’òrgan col·legiat constituït per a la proposta de concessió de 
les subvencions, de data 27 d’octubre de 2020. 

 

3. Acta de la sessió de l’òrgan col·legiat constituït per a la proposta de concessió de 
les subvencions, de data 13 de novembre de 2020, en què es modifica la proposta 
de concessió recollida en l’acta de la sessió de 27 d’octubre de 2020. 
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4. Informe d’atorgament de subvencions a ens locals municipals de la província de 
Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la 
normativa vigent (RD 396/2006), de data 27 d’octubre de 2020. 

 

5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al BOE de 18 
de novembre de 2003. 

 

6. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada al 
BOPB de 9 de maig de 2017. 

 

7. Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

 

8. Article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 

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

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
d’atorgament de subvencions a ens locals municipals de la província de Barcelona, per 
a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent 
(RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant), d’acord amb la 
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels 
imports que s’hi relacionen d’acord amb la puntuació obtinguda: 
 

Sol·licitud estimada 

ID Ens local 
Total 
punts 

Import € 
atorgat 

Import € 
2020 

Import € 
2021 

2 
Consorci del Bages per a 

la gestió de residus 
50 26.008,96 1.300,45 24.708,51 

Total atorgat 26.008,96 1.300,45 24.708,51 

 
Segon. DESESTIMAR la següent sol·licitud per menor valoració, al no superar els 30 
punts que estableix l’article 13 de la convocatòria i bases específiques: 
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Sol·licitud desestimada per menor valoració 

ID Ens local Total punts 

3 
Mancomunitat Voluntària 
Intermunicipal La Plana 

30 

 
Tercer. DECLARAR desistida la sol·licitud de l’Ajuntament de Badia del Vallès donat 
que no va esmenar en temps i forma el requeriment que es va enviar en data 6 
d’octubre de 2020 a través del Portal del 6 d’octubre de 2020. 
 
Quart. REAJUSTAR comptablement l’autorització de la despesa aprovada per acord 
número 318 de la Junta de Govern de data 9 de juliol de 2020, en el sentit de reduir 
l’import de 100.000,00 euros de la partida G/90100/17210/76500, dels quals 5.000,00 
euros corresponen a 2020 i 95.000,00 euros corresponen a 2021, per a què el crèdit 
torni a estar disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a 
l’aplicació que correspon en funció del tipus d’ens beneficiari. 
 

Cinquè. AUTORITZAR la despesa per un import de vint-i-sis mil vuit euros amb 
noranta-sis cèntims (26.008,96 euros), tot condicionant-ho a la regularització 
comptable aprovada a l’acord anterior, amb el següent detall:  
 

 Mil tres-cents euros amb quaranta-cinc cèntims (1.300,45 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76700 del pressupost de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’any 2020, i 

 

 Vint-i-quatre mil set-cents vuit euros amb cinquanta-un cèntims (24.708,51 €) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76700 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2021, amb la condició 
suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Sisè. DISPOSAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria per un import de vint-i-sis mil vuit euros amb 
noranta-sis cèntims (26.008,96 euros) amb el següent detall:  
 

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 1.300,45 90100 17210 76700 

2021 24.708,51 90100 17210 76700 

Total 26.008,96    

 

amb la condició suspensiva que per a la despesa de l’exercici 2021 existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el 
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que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i sotmesa  a la regularització 
comptable esmentada en l’acord anterior. 
 

Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 

Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
Intervé el diputat senyor Fornés (ECG). Manifesta que li sobta que només tres 
entitats locals s’hagin presentat a la convocatòria per a la concessió de subvencions 
en el marc de la convocatòria d’atorgament de subvencions a ens locals municipals de 
la província de Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de 
l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006, de 31 de març, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d'exposició a l'amiant). Demana poder tenir informació sobre les comunicacions de 
la convocatòria o la publicitat que s’ha fet d’aquesta i que ha arribat als ajuntaments. 
 
El president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, senyor Gomar (PSC-CP), diu que 
farà arribar per escrit la informació demanada. 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), demana que la informació es faci extensiva 
a tots els Grups. 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’atorgament de les subvencions en règim de concessió directa amb 
concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, per un 
import de 198.120 € (Exp. núm. 2020/9825).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de 
creació, consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens 
locals de la província de Barcelona. 

 

2. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADETC, 
sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

als ens locals de la província de Barcelona per a la realització d'accions 
destinades a afavorir la consolidació d’activitat econòmica, apropant i proveint dels 
recursos i serveis adequats a les seves necessitats. 

 

3. En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació 
d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços no es 
pot oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la 
continuïtat i creixement de les empreses ja existents. Un dels aspectes a 
considerar, en relació a aquesta tasca de recolzament a empreses ja constituïdes, 
és l’orientació i el suport en el seu procés de cessió de l’activitat, quan les 
circumstàncies ho requereixin. 

 

4. El recolzament de la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació, a la Reempresa compta amb una trajectòria 
consolidada. Inicialment, donant suport al projecte d’implantació local de la 
Reempresa als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), i posteriorment 
al desenvolupament del servei Reempresa a través dels CLSE de la província de 
Barcelona. 

 

5. Actualment, l’objectiu es centra en la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) i en incentivar l’activitat dels punts locals 
Reempresa, en l’àmbit de la província de Barcelona per tal de donar resposta i 
assessorament de qualitat al major nombre possible de cedents d’empreses i de 
persones reemprenedores. 

 

6. El sistema de finançament pel qual s’ha optat s’orienta cap a la consecució de 
valor públic. Quant major sigui l’impacte i els resultats de cadascun dels punts 
locals Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en conseqüència més 
llocs de treball salvaguardats i inversió induïda, més finançament s’obtindrà. 

 

7. Es tracta d’un sistema de finançament basat en els resultats obtinguts per cada 
ens. Per aquest motiu s’ha optat per la modalitat de justificació de la subvenció 
mitjançant l’acreditació per mòduls atès que és la modalitat que més s’adequa als 
criteris de la convocatòria. 

 
8. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. 

AJG 320/2020), en sessió de data 9 de juliol de 2020, modificat per Dictamen del 
mateix òrgan (ref. reg. 376/2020), en sessió de data 31 de juliol de 2020, es van 
aprovar la convocatòria i les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions en règim de concessió directa amb concurrència per a l’atorgament 
de subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, amb 
pressupost màxim de quatre-cents vuitanta-dos mil sis-cents vint-i-cinc euros 
(482.625,00 €). 
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9. D’acord amb l’article 30 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona (publicada al BOPB de data 9 de maig de 2017), el procediment per 
a la concessió de subvencions en règim de concessió directa amb concurrència és 
aplicable en els casos de línies subvencionadores en què es preveu l’existència 
d’una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no 
establir competitivitat entre les sol·licituds en atenció a raons d’interès públic, 
degudament motivades. Amb aquest procediment es dona compliment als 
principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i, així mateix, s’elimina qualsevol 
discrecionalitat en l’atorgament. 

 
10. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (Ref. reg. 

6665/2020), de data 8 de juliol de 2020, es van aprovar els convenis específics de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 35 ens locals per  a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per a l’any 2020. 

 
11. En el marc de la convocatòria 2020, els ens locals beneficiaris han presentat 

sol·licituds a través del Portal Municipal de Tràmits (en endavant PMT). Aquestes 
sol·licituds vinculen els ens locals sol·licitants, a tots els efectes, i s’han realitzat 
d’acord amb el model normalitzat. Conjuntament amb la sol·licitud, els ens locals 
sol·licitants han presentat una justificació d’acord amb el que es regula a la Base 
22 de les que regulen la convocatòria. Aquesta documentació ha estat un requisit 
indispensable per a l’admissió i tramitació posterior de la sol·licitud. 

 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa per part dels ens sol·licitants 
el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. 
 
Els ens beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
12. Els ens locals destinataris han presentat la sol·licitud a través del PMT, dins el 

termini comprès entre el 5 i el 16 d’octubre de 2020. 
 

13. L’import sol·licitat per cada ens local està delimitat en funció de l’import màxim per 
a cada un dels 7 mòduls previstos en la Base 17 de la convocatòria. Aquests 
mòduls variables es justificaran i acreditaran per unitats físiques.  

 

Els seus imports màxims, són els següents: 
 

Mòdul Import 

Mòdul A persona reemprenedora  60 €/unitat 

Mòdul A+ pla de Reempresa 390 €/unitat 

Mòdul B empresa cedent 270 €/unitat 

Mòdul B+1 pla de cessió simplificat 150 €/unitat 

Mòdul B+2 pla de cessió 390 €/unitat 
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Mòdul C1 cas d’èxit per acompanyament a una de les parts 450 €/unitat 

Mòdul C2 cas d’èxit per acompanyament a les dues parts    1.170 
€/unitat 

 

L’import de la subvenció s’ha calculat multiplicant l’import que per a cada mòdul 
correspongui segons el quadre anterior, pel nombre de les unitats declarades a la 
sol·licitud, sempre d’acord amb el que s’especifica a la mateixa Base 17 de la 
convocatòria. 
 

S’estableix que, en el cas que el nombre de mòduls efectivament executats i justificats 
sigui inferior al declarat, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment. 
 

14. En l’informe d’instrucció emès a l’efecte amb data 6 de novembre de 2020, que 
s’ha incorporat a l’expedient electrònic, s’ha deixat constància del sistema emprat 
per la revisió de les sol·licituds, d’acord amb les Bases que regeixen la 
convocatòria. Com a resultat del procés de valoració, totes les sol·licituds rebudes 
s’han classificat com a sol·licituds estimades i es proposa que siguin objecte de 
concessió, atès que hi ha recursos disponibles per atendre-les i reuneixen els 
requisits exigits a les Bases de la Convocatòria.  

 

La despesa total proposada és de cent noranta-vuit mil cent vint euros  (198.120,00 €), 
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de la 
corporació, a raó de: 
 

 G/30103/43300/46200, per un import de 168.870,00 euros. 

 G/30103/43300/46700, per un import de   29.250,00 euros. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Segons el que disposen l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
s’atribueixen a les diputacions les competències en relació a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; de cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el seu territori. 

 

2. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 

3. 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). 
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4. L’Ordenança estableix en el seu article 30 la concessió directa amb concurrència, 
aplicable en els casos de línies subvencionadores en què es preveu l’existència 
d’una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no 
establir competitivitat entre les sol·licituds. 

 

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

 

6. L’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 

7. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 14600/19, de 16 de desembre de 
2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la resolució de la convocatòria i, en conseqüència, APROVAR 
l’atorgament de les subvencions per concessió directa amb concurrència previstes per 
a l’exercici pressupostari 2020, destinades a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, 
d’acord amb les Bases reguladores aprovades a l’efecte, als ens locals i pels imports 
que s’indiquen, i amb el número de posició que consta en el quadre següent: 
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Núm. Registre 

PMT

Data 

presentació 

Sol·licitud

Ens sol·licitant
NIF de l'ens 

local
Mòdul A Mòdul A+ Mòdul B Mòdul B+1 Mòdul B+2 Mòdul C1 Mòdul C2

Import 

sol·licitat 

(EUR)

Import 

concedit 

(EUR)

Aplicació pressupostària
Operació 

comptable D
Posició

2040070769 15/10/2020 Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 300,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 570,00 G/30103/43300/46200 2003004128 17

2040071098 16/10/2020 Ajuntament de Rubí P0818300F 360,00 390,00 540,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.740,00 1.740,00 G/30103/43300/46200 2003004128 18

2040071052 16/10/2020 Ajuntament de Sabadell P0818600I 1.380,00 1.950,00 1.620,00 0,00 0,00 2.250,00 5.850,00 13.050,00 13.050,00 G/30103/43300/46200 2003004128 19

2040071107 16/10/2020
Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat
P0819900B 180,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 1.530,00 G/30103/43300/46200 2003004128 20

2040071058 16/10/2020 Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 420,00 0,00 270,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.140,00 1.140,00 G/30103/43300/46200 2003004128 21

2040071083 16/10/2020
Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès
P0820400J 960,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 3.750,00 3.750,00 G/30103/43300/46200 2003004128 22

2040070643 15/10/2020
Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet
P0824500C 1.800,00 3.120,00 1.350,00 0,00 0,00 2.250,00 3.510,00 12.030,00 12.030,00 G/30103/43300/46200 2003004128 23

2040070351 14/10/2020
Ajuntament de Santa Perpètua 

de Mogoda
P0826000B 420,00 1.170,00 810,00 150,00 0,00 1.350,00 5.850,00 9.750,00 9.750,00 G/30103/43300/46200 2003004128 24

2040071118 16/10/2020 Ajuntament de Terrassa P0827900B 420,00 0,00 540,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.410,00 1.410,00 G/30103/43300/46200 2003004128 25

2040070981 16/10/2020 Ajuntament de Vic P0829900J 1.800,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 900,00 7.020,00 13.500,00 13.500,00 G/30103/43300/46200 2003004128 26

2040071089 16/10/2020 Ajuntament de Viladecans P0830200B 720,00 0,00 3.510,00 0,00 390,00 450,00 1.170,00 6.240,00 6.240,00 G/30103/43300/46200 2003004128 27

2040071004 16/10/2020 Ajuntament del Masnou P0811700D 720,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 3.510,00 5.040,00 5.040,00 G/30103/43300/46200 2003004128 28

2040070428 14/10/2020 Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 3.780,00 390,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 4.620,00 4.620,00 G/30103/43300/46200 2003004128 29

2040070484 14/10/2020 Ajuntament d'Igualada P0810100H 600,00 390,00 270,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 2.430,00 2.430,00 G/30103/43300/46200 2003004128 30

2040071077 16/10/2020
Consorci per a la Promoció de 

Municipis del Moianès
Q5856406C 240,00 0,00 810,00 0,00 0,00 450,00 2.340,00 3.840,00 3.840,00 G/30103/43300/46700 2003004128 31

Detall de l'import sol·licitat (EUR)
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Segon. ESTABLIR que les condicions de gestió i regulació de les subvencions 
atorgades són les previstes a les Bases reguladores de la convocatòria, aprovades 
mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (Ref. reg. 
AJG 320/2020), en sessió de data 9 de juliol de 2020, modificat per Dictamen del 
mateix òrgan (ref. reg. 376/2020), en sessió de data 31 de juliol de 2020. 
 

Tercer. DISPOSAR la despesa de cent noranta-vuit mil cent vint euros (198.120,00€), 
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de la 
corporació, a raó de: 
 

 G/30103/43300/46200, per un import de 168.870,00 euros. 

 G/30103/43300/46700, per un import de   29.250,00 euros. 
 

Quart. AJUSTAR comptablement l’import total de dos-cents vuitanta-quatre mil cinc-
cents cinc euros (284.505,00 €) mitjançant els corresponents ajustaments de valor 
negatiu, en el sentit de reduir l’autorització de la despesa, a les aplicacions 
pressupostàries que s’especifiquen a continuació, a raó de: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Operació 
comptable A 

Ajustament de 
valor negatiu 

Import reducció 

G/30103/43300/46200 2002000287/001 2002900750 270.380,00 € 

G/30103/43300/46700 2002000287/002 2002900751  14.125,00 € 

 
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals relacionats en el punt segon de 
la resolució. 
 
Sisè. PUBLICAR la concessió de les subvencions vinculades a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per a l’any 2020 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu electrònica de la Diputació.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni de col·laboració signat en data 25 de febrer de 2020, entre 
la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona, per treballar en la implantació del programa 
“Compromís per a la Sostenibilitat Turística”, a les comarques de Barcelona i 
ampliar el termini d’execució i justificació de les activitats previstes al conveni 
2019-2020 (Exp. núm. 2019/19493).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. Per acord núm. 687/19 de data 19 de desembre de 2019, la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, va adoptar un acord pel 
qual s’aprovava el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, per treballar en la implantació del programa “Compromís per a la 
sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona. L’esmentat conveni es va 
formalitzar en data 25 de febrer de 2020 i amb vigència fins el 30 de novembre de 
2020. El Conveni esmentat preveu també que pugui ser prorrogat per un període 
d’un any més, previ acord dels respectius òrgans de govern. 
 
En el pacte segon de l’esmentat conveni es van establir les obligacions de les parts. 
Pel que fa a les obligacions de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona entre d’altres es trobava la implantació i difusió del 
programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” que es concretava en la 
realització dels següents treballs: formacions; assessorament individualitzat;  tallers 
intersectorials de millora de la destinació; verificacions a cada una de les empreses 
i serveis turístics adherits al programa amb la finalitat de poder realitzar els informes 
corresponents i l’acreditació del compromís; accions de promoció del programa a 
les comarques de Barcelona i altres accions de millora. 
 

Pel que fa a les obligacions d’ambdues entitats, al pacte Tercer s’establia que 
havien d’aplicar el Programa esmentat a les comarques de Barcelona de forma 
conjunta com a mètode de difusió de la sostenibilitat turística en les destinacions de 
l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
 

El Programa s’havia de desenvolupar en diferents fases: sensibilització, formació, 
seguiment, comprovacions, obtenció de dades estadístiques de les destinacions, 
etc.  

 
2. En el pacte Cinquè de l’esmentat conveni s’establia el termini i la forma de 

justificació. Es fixava que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona havia de justificar la realització de les activitats detallades 
en el conveni, com a màxim el dia 30 de novembre de 2020, i que s’acceptaven 
despeses des de l’1 de desembre de 2019 fins el 30 de novembre de 2020.  

 
3. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona ha 

comunicat a la Diputació de Barcelona que les circumstàncies extraordinàries 
provocades per la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19, amb les conseqüents alteracions i canvis que ha provocat en les 
dinàmiques habituals de treball, han impossibilitat el desplegament de la totalitat de 
les accions objecte del conveni, és a dir, la implantació i difusió del programa 
“Compromís per a la sostenibilitat turística” i, en conseqüència, la finalització 
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d’aquestes en el termini inicialment previst, i que en cap cas es poden imputar a les 
parts signants del conveni. 

 
4. Davant d’aquesta situació sobrevinguda, ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 

una ampliació del termini per a l’execució fins el 31 de març de 2021 i justificació 
des de l’1 d’abril fins el 30 de juny de 2021. Així mateix, les parts han quantificat 
l’import de les actuacions que no s’han pogut portar a terme fins a 30 de novembre 
de 2020 i han previst que de l’import total de 190.000€ destinats a l’execució de les 
actuacions objecte del conveni, en l’anualitat 2020, pel que fa a les actuacions amb 
càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, que inicialment era de 160.000,- 
euros, només podrà executar-se un import de 130.000,00€.  

 
5. L’article 54.2 del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, estableix 
que es poden modificar les resolucions i convenis de concessió directa de 
subvencions en les mateixes condicions i requisits establerts per les atorgades en 
règim de concurrència competitiva (és a dir, modificació per ampliar el termini 
d’execució, de justificació i de comprovació de l’execució de la subvenció). 
S’exigeix, però, que la sol·licitud de modificació sigui a instància del beneficiari. 

 
6. En conseqüència, es considera adient una ampliació del termini per a l’execució del 

conveni formalitzat per la Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de 
Turisme, i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona que té per objecte col·laborar en la implantació del programa 
“Compromís per a la Sostenibilitat Turística” a les comarques de Barcelona de 
manera que, per tal de facilitar la correcta execució de les obligacions assumides 
per les parts, l’esmentat conveni de col·laboració es preveu que tingui un termini 
d’execució que s’allargarà fins a l’anualitat 2021 i fins el termini màxim del 31 de 
març de 2021, és necessari programar la despesa que correspongui a l’anualitat 
2021 i cal adoptar el corresponent acte d’aprovació de la nova distribució pluriennal 
de la despesa.   

 
7. Per altra banda, de conformitat amb el pacte setè del conveni, les parts, previ acord 

dels seus respectius òrgans de govern, acorden prorrogar per un any, i fins el 30 de 
novembre de 2021 el conveni de col·laboració, signat en data 25 de febrer de 2020 
(Ref. 65/20), per treballar en la implantació del programa “Compromís per a la 
sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona, amb les actualitzacions 
previstes en l’acord Segon.  
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona haurà de 
justificar la realització de les activitats esmentades en el conveni referenciat en el 
paràgraf anterior, com a màxim el dia 30 de novembre de 2021, mitjançant la 
presentació del compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa que 
contindrà la memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en els instruments reguladors del present conveni, així com de les 
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activitats realitzades i els resultats obtinguts i la memòria justificativa del cost de 
l’activitat utilitzant els formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona. Es 
podran imputar despeses del personal que participi directament en el projecte. 
S’acceptaran despeses des de l’1 de desembre de 2020 fins el 30 de novembre de 
2021. S’hauran de justificar totes les despeses vinculades al desplegament de 
l’objecte del conveni. 
 

Fonaments de dret 
 
1.  Vist l’article 54.2 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 

mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID-19. 

 
2. 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). 

 
3. 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).  

 
4. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la pròrroga per un any, i fins el 30 de novembre de 2021 del 
conveni de col·laboració, signat en data 25 de febrer de 2020 (Ref. 65/20), amb la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per treballar 
en la implantació del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les 
comarques de Barcelona, amb les actualitzacions previstes en l’acord Segon. 
 
Segon. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B, 
per un import de cent setanta mil euros (170.000,-€), destinada a finançar la pròrroga 
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del conveni de col·laboració esmentat en el punt primer, d’acord amb l’apartat c) de 
l’article 16.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Establir com a recursos econòmics de la pròrroga del conveni els següents: la 
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, contribuirà al 
conveni esmentat al punt primer amb una aportació econòmica de CENT SETANTA 
MIL EUROS (170.000,- €) destinats a finançar les despeses que es produeixin per la 
implantació i difusió del programa “Compromís per a la Sostenibilitat Turística”. 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona contribuirà 
amb una aportació econòmica de TRENTA MIL EUROS (30.000,- €). 
 
El cost total del programa serà de dos cents mil euros (200.000,- €). 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona haurà de 
justificar la realització de les activitats detallades en el conveni, com a màxim el dia 30 
de novembre de 2021, mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació 
de justificants de la despesa que contindrà la memòria de l’actuació justificativa del 
compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors del present 
conveni, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts i la memòria 
justificativa del cost de l’activitat utilitzant els formularis que li proporcionarà la 
Diputació de Barcelona. Es podran imputar despeses del personal que participi 
directament en el projecte. 
 
S’acceptaran despeses des de l’1 de desembre de 2020 fins el 30 de novembre de 
2021. S’hauran de justificar totes les despeses vinculades al desplegament de l’objecte 
del conveni. 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent setanta mil euros 
(170.000 €), distribuït de la manera següent: 
 

- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901, la quantitat de 
seixanta-sis mil euros (66.000,- €) del pressupost de l’exercici 2020. 

- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901, la quantitat de 
cent quatre mil euros (104.000,- €) del pressupost de l’exercici 2021, condicionat 
a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de 2021. 

 

Quart. APROVAR, d’acord amb la petició de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona, l’ampliació del termini d’execució de les activitats 
previstes en el conveni, formalitzat en data 25/02/2020 (Ref. 65/20), entre la Diputació 
de Barcelona i l’esmentada entitat, per treballar en la implantació del programa 
“Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona, fins el 31 
de març de 2021 i el de justificació de l’1 d’abril fins el 30 de juny de 2021 d’acord amb 
la part expositiva dels presents acords. 
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Cinquè. REDUIR l’autorització i disposició de la despesa en la quantia de trenta mil 
euros (30.000,- €), amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G/30201/43201/48901 del 
vigent pressupost de la Corporació, mitjançant el corresponent ajustament de valor 
(2003902230). 
 
Sisè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de trenta mil euros (30.000 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901 del pressupost de l’exercici 
2021, per donar resposta a l’ampliació de terminis d’execució i justificació, condicionat 
a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de 2021. 
 
Setè. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa. 
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona. 
 
Novè. COMUNICAR el conveni de col·laboració a l’òrgan competent de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
 
Desè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 
 
Pren la paraula el diputat senyor Fornés (ECG). Manifesta que el seu Grup té certs 
dubtes en relació amb les actuacions que realment realitza la Cambra i sobre quines 
ha dut a terme en aquest exercici 2020. Demana poder disposar d’informació  més 
exhaustiva sobre les despeses així com saber per què es prorroga el conveni i es 
destinen 170.000 euros quan l’excedent per a 2020 és de 30.000 euros. 
   

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 
terminis d’execució i justificació de la segona anualitat de l’ajut econòmic 
19/X/278297 “Centre Sociocultural Carrencà”, com a conseqüència de la represa 
del còmput  dels terminis dels procediments administratius que van quedar 
suspesos per la declaració de l’estat d’alarma (Exp. núm. 2019/20316).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/2019 (AJG 
690/19) es va aprovar la formalització del següent preacord i la concessió d’un ajut 
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econòmic en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 

Ens destinatari Aj. Martorelles 

NIF P0811400A 

Actuació Centre Sociocultural Carrencà 

Codi XGL 19/X/278297 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

400.000 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

2017 ------- 

2018 ------- 

2019 290.000 € 

2020 110.000 € 

Termini d’execució 
anualitat 2019 

De l’1 de gener de 2016 fins a 31 de desembre de 2019 

Termini d’execució 
anualitat 2020 

De l’1 de gener de 2016 fins a 31 de desembre de 2020 

Termini de justificació 
anualitat 2019 

De l’1 de febrer de 2020 fins al 31 de març de 2020 

Termini de justificació 
anualitat 2020 

De l’1 de febrer de 2021 fins al 31 de març de 2021 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
 

Aquest ajut econòmic s’ha instrumentat mitjançant conveni que es va signar en data 3 
de febrer de 2020 (Reg. Convenis 58/20). 
 

El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i 
es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre aquestes 
mesures, va destacar la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments 
de les entitats del sector públic.  
 

Els terminis administratius es van reprendre l’1 de juny de 2020, en virtut del Reial 
Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat 
d’alarma i diverses mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. 
 

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10221/20, de data 26 
d’octubre de 2020 i publicat al BOPB de 28/10/2020, s’ha aprovat la modificació de les 
Instruccions de Gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2016-2019”, aprovades per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de 26 d’octubre de 2016, i modificades per 
decret de la Presidència núm. 7062/18, de 9 de juliol de 2018, per decret de la 
Presidència 12067/19, de 29 d’octubre de 2019, i per decret de la Presidència núm. 
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14402/19, de 12 de desembre de 2019, per tal d’adequar els terminis màxims 
d’execució i de justificació de les actuacions a aquesta represa del còmput, partint del 
fet que la represa afecta directament els ajuts aprovats abans de la declaració de 
l’estat d’alarma. En aquests casos, el termini d’execució, que finalitzava inicialment el 
31 de desembre de 2020, un cop addicionats els dies que el tràmit va estar afectat per 
la suspensió, passa a finalitzar el 22 de març de 2021. 
 
Així, l’apartat segon punt primer de l’esmentat decret estableix que a les 
formalitzacions aprovades abans de la declaració de l’estat d’alarma en relació a les 
actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs locals 
2016-2019” se’ls ha d’aplicar els següents criteris de gestió: 
 

a. Atès que l’addició dels dies de suspensió al termini d’execució inicialment previst 
és automàtica i que els nous terminis poden estendre’s fins al 2021, cal que els 
centres gestors responsables procedeixin als reajustaments pressupostaris de la 
despesa que escaiguin. 

 
b. A aquest efecte, cal que els centres gestors, amb una antelació suficient per 

assegurar que l’aprovació es produeix abans del tancament de l’exercici 
pressupostari 2020, promoguin la tramitació administrativa, de manera individual 
o agregada, de: 

 

 D’una banda, l’aprovació del reajustament pressupostari de la despesa 
d’aquelles actuacions l’execució de les quals s’estimi, d’ofici o prèvia 
sol·licitud de l’interessat, que s’estendrà fins al 2021. 

 

 De l’altra, el restabliment dels terminis inicials d’aquelles actuacions l’execució 
de les quals s’estimi que finalitzarà a 31 de desembre de 2020. 

 
Com a conseqüència de l’aplicació de l’esmentat decret, la data límit d’execució de 
l’anualitat 2020 d’aquest ajut econòmic que inicialment finalitzava el 31 de desembre 
de 2020 ha passat a ser el 22 de març de 2021 i la data límit de justificació de 
l’anualitat 2020 que inicialment era el 31 de març de 2021 passa a ser el 18 de juny de 
2021. 
 
Atès que l’ens beneficiari ha informat al centre gestor de l’ajut que l’execució d’aquesta 
actuació s’haurà d’estendre fins al 2021. L’ens beneficiari ha informat que cal traslladar 
íntegrament a 2021 la quantia de 110.000,00 €. 
 
Atès que cal modificar en conseqüència la periodificació de l’ajut i reajustar 
pressupostàriament la despesa. 
 
Aquest repartiment respon a la capacitat d’execució de la despesa que es preveu i, 
d’acord amb el que recull el decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, 
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de control de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la conformitat a la proposta 
del centre gestor. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 i el que disposa la seva 
DA 3a. en relació a la suspensió dels terminis administratius. 
 
Vist el RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual s’aixeca la suspensió amb efectes de l’1 
de juny dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats 
del sector públic, que van quedar suspesos el dia 14 de març de conformitat amb la 
DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma. 
 
Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de data 
27/05/2020, pel qual es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput 
dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de 
terminis. 
 
Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10221/20, de 26 
d’octubre de 2020, de modificació dels terminis màxims d’execució i justificació de les 
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal d’addicionar els dies de suspensió. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5 e), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per 
decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AMPLIAR els terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic 19/X/278297 
“Centre Sociocultural Carrencà”, per import de 400.000,00 €, atorgat a l’Ajuntament de 
Martorelles, com a conseqüència de la represa del còmput dels terminis dels 
procediments administratius que van quedar suspesos per la declaració de l’estat 
d’alarma i l’aprovació del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
10221/20, de data 26 d’octubre, que aprova la modificació de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, finalitzant el termini d’execució en data 22 de març de 2021 i el de 
justificació en data 18 de juny de 2021. 
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Segon. REAJUSTAR la periodificació de la despesa corresponent a aquest ajut 
econòmic en el sentit següent: 
 

- Disminuir la quantitat de cent deu mil euros (110.000,00 €) autoritzada i 
disposada en l’aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 de l’anualitat 
2020, d’acord amb les previsions d’execució informades per l’ens local 
beneficiari. 

- Autoritzar i disposar la quantitat de cent deu mil euros (110.000,00 €) a càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 de l’anualitat 2021, tot 
condicionant la seva aplicació a l’aprovació definitiva del pressupost de 2021 de 
la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
Tercer. ESTABLIR que la resta de pactes assumits per les parts signatàries en el 
conveni regulador de l’ajut es mantenen en vigor tal i com foren expressats en aquell. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar els 
terminis d’execució i justificació de la segona anualitat de l’ajut econòmic 
19/X/278242 “Remodelació Masia Can Sunyer”, previstos a l’AJG de la Diputació 
de Barcelona de data 19 de desembre de 2019 (AJG 696/19) (Exp. núm. 
2019/20146).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre 
de 2019 (AJG 696/19) es va aprovar la formalització del següent preacord i la 
concessió d’un ajut econòmic en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

NIF P0819500J 

Actuació Remodelació Masia Can Sunyer 

Codi XGL 19/X/278242 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

175.000 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2019 70.831,14 € 

2020 104.168,86 € 

Termini d’execució 
segona anualitat 

De l’1/1/2016 al 31/12/2020 
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Termini de justificació 
segona anualitat 

De l’1/2/2021 al 31/3/2021 

Classe de recurs  Ajut econòmic  

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
Aquest ajut econòmic s’ha instrumentat mitjançant conveni que es va signar en data 6 
de novembre de 2020. 
 
El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i 
es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre aquestes 
mesures, va destacar la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments 
de les entitats del sector públic.  
 
Els terminis administratius es van reprendre l’1 de juny de 2020, en virtut del Reial 
Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat 
d’alarma i diverses mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. 
 
Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10221/20, de data 26 
d’octubre de 2020 i publicat al BOPB de 28/10/2020, s’ha aprovat la modificació de les 
Instruccions de Gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2016-2019”, aprovades per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de 26 d’octubre de 2016, i modificades per 
decret de la Presidència núm. 7062/18, de 9 de juliol de 2018, per decret de la 
Presidència 12067/19, de 29 d’octubre de 2019, i per decret de la Presidència núm. 
14402/19, de 12 de desembre de 2019, per tal d’adequar els terminis màxims 
d’execució i de justificació de les actuacions a aquesta represa del còmput, partint del 
fet que la represa afecta directament els ajuts aprovats abans de la declaració de 
l’estat d’alarma. En aquests casos, el termini d’execució, que finalitzava inicialment el 
31 de desembre de 2020, un cop addicionats els dies que el tràmit va estar afectat per 
la suspensió, passa a finalitzar el 22 de març de 2021. 
 
Així, l’apartat segon punt primer de l’esmentat decret estableix que a les 
formalitzacions aprovades abans de la declaració de l’estat d’alarma en relació a les 
actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs locals 
2016-2019” se’ls ha d’aplicar els següents criteris de gestió: 
 

a. Atès que l’addició dels dies de suspensió al termini d’execució inicialment previst 
és automàtica i que els nous terminis poden estendre’s fins al 2021, cal que els 
centres gestors responsables procedeixin als reajustaments pressupostaris de la 
despesa que escaiguin. 

 
b. A aquest efecte, cal que els centres gestors, amb una antelació suficient per 

assegurar que l’aprovació es produeix abans del tancament de l’exercici 
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pressupostari 2020, promoguin la tramitació administrativa, de manera individual 
o agregada, de: 

 

 D’una banda, l’aprovació del reajustament pressupostari de la despesa 
d’aquelles actuacions l’execució de les quals s’estimi, d’ofici o prèvia 
sol·licitud de l’interessat, que s’estendrà fins al 2021. 

 De l’altra, el restabliment dels terminis inicials d’aquelles actuacions l’execució 
de les quals s’estimi que finalitzarà a 31 de desembre de 2020. 

 

Com a conseqüència de l’aplicació de l’esmentat decret, la data límit d’execució de la 
segona anualitat d’aquest ajut econòmic que inicialment finalitzava el 31 de desembre 
de 2020 passaria a ser el 22 de març de 2021 i la data límit de justificació de la segona 
anualitat que inicialment era el 31 de març de 2021 passaria a ser el 18 de juny de 
2021. 
 

Atès que l’ens beneficiari ha informat al centre gestor de l’ajut que l’execució d’aquesta 
actuació finalitzarà en les dates inicialment previstes, per tant cal ratificar els terminis 
previstos a l’acord de formalització de preacord i concessió de l’ajut econòmic. 
 

Fonaments de dret 
 

Atès el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 i el que disposa la seva 
DA 3a. en relació a la suspensió dels terminis administratius. 
 

Vist el RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual s’aixeca la suspensió amb efectes de l’1 
de juny dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats 
del sector públic, que van quedar suspesos el dia 14 de març de conformitat amb la 
DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma. 
 

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

Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10221/20, de 26 
d’octubre de 2020, de modificació dels terminis màxims d’execució i justificació de les 
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal d’addicionar els dies de suspensió. 
 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5 e), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per 
decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. RATIFICAR els terminis d’execució i justificació de la segona anualitat de l’ajut 
econòmic 19/X/278242 “Remodelació Masia Can Sunyer”, per import de 104.168,86 €, 
atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, previstos a l’acord de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2019 (AJG 696/19).  
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari.” 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 
terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Rehabilitació Centre 
Cultural “Muriel Casals”, com a conseqüència de la represa del còmput dels 
terminis dels procediments administratius que van quedar suspesos per la 
declaració de l’estat d’alarma (Exp. núm. 2019/20128).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/3/2020 (AJG 
129/20) es va aprovar la formalització del següent preacord i la concessió d’un ajut 
econòmic en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Tona 

NIF P0828300D 

Actuació Rehabilitació Centre Cultural “Muriel Casals” 

Codi XGL 19/X/278245 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

590.662,43 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2020 590.662,43 € 

Termini d’execució De l’1/1/17 fins 30/9/20 

Termini de justificació Fins 30/11/20 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
Aquest ajut econòmic s’ha instrumentat mitjançant conveni que es va signar en data 30 
de març de 2020. 
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El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i 
es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre aquestes 
mesures, va destacar la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments 
de les entitats del sector públic.  
 
Els terminis administratius es van reprendre l’1 de juny de 2020, en virtut del Reial 
Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat 
d’alarma i diverses mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. 
 
Com a conseqüència de la represa del còmput dels terminis dels procediments 
administratius suspesos, la data límit d’execució d’aquest ajut econòmic que 
inicialment finalitzava el 30 de setembre de 2020 ha passat a ser el 18 de desembre 
de 2020 i la data límit de justificació que inicialment era el 30 de novembre de 2020 
passa a ser el 17 de febrer de 2021. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 i el que disposa la seva 
DA 3a. en relació a la suspensió dels terminis administratius. 
 
Vist el RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual s’aixeca la suspensió amb efectes de l’1 
de juny dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats 
del sector públic, que van quedar suspesos el dia 14 de març de conformitat amb la 
DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma. 
 
Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de data 
27/05/2020, pel qual es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput 
dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de 
terminis. 
 
Vist el Decret 10221/20 de la Presidència de la Diputació, de 26 d’octubre de 2020, de 
modificació dels terminis màxims d’execució i justificació de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 per tal d’addicionar els dies de suspensió. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5 e), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per 
decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR els terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic 
19/X/278245 “Rehabilitació Centre Cultural “Muriel Casals”, per import de 590.662,43 
€, atorgat a l’Ajuntament de Tona, com a conseqüència de la represa del còmput dels 
terminis dels procediments administratius que van quedar suspesos per la declaració 
de l’estat d’alarma. Els nous terminis són els següents: 
 
Nou termini d’execució: De l’1 de gener de 2017 fins el 18 de desembre de 2020. 
 
Nou termini de justificació: Fins el 17 de febrer de 2021. 
 
Segon. ESTABLIR que la resta de pactes assumits per les parts signatàries en el 
conveni regulador de l’ajut es mantenen en vigor tal i com foren expressats en aquell. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari.” 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 
terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Construcció espai de 
lectura al barri Fontsanta-Fatjó”, com a conseqüència de la represa del còmput 
dels terminis dels procediments administratius que van quedar suspesos per la 
declaració de l’estat d’alarma (Exp. núm. 2019/19945).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/3/2020 (AJG 
131/20) es va aprovar la formalització del següent preacord i la concessió d’un ajut 
econòmic en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Construcció espai de lectura al barri Fontsanta-Fatjó 

Codi XGL 19/X/278241 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

600.000 € 
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Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

2017 ------- 

2018 ------- 

2019 ------- 

2020 600.000 € 

Termini execució De l’1/1/2018 al 30/4/2020 

Termini justificació Fins 31 de juliol de 2020 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
 
Aquest ajut econòmic s’instrumenta mitjançant conveni, que està en fase de signatura 
per part de l’ens beneficiari. L’ens local beneficiari ha aprovat aquest conveni en data 
30 d’octubre de 2020. 
 
El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i 
es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre aquestes 
mesures, va destacar la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments 
de les entitats del sector públic.  
 
Els terminis administratius es van reprendre l’1 de juny de 2020, en virtut del Reial 
Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat 
d’alarma i diverses mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. 
 
Com a conseqüència de la represa del còmput dels terminis dels procediments 
administratius suspesos, la data límit d’execució d’aquest ajut econòmic que 
inicialment finalitzava el 30 d’abril de 2020 ha passat a ser el 18 de juliol de 2020 i la 
data límit de justificació que inicialment era el 31 de juliol de 2020 ha passat a ser el 18 
d’octubre de 2020. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 i el que disposa la seva 
DA 3a. en relació a la suspensió dels terminis administratius. 
 
Vist el RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual s’aixeca la suspensió amb efectes de l’1 
de juny dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats 
del sector públic, que van quedar suspesos el dia 14 de març de conformitat amb la 
DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma. 
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Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de data 
27/05/2020, pel qual es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput 
dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de 
terminis. 
 
Vist el Decret 10221/20 de la Presidència de la Diputació, de 26 d’octubre de 2020, de 
modificació dels terminis màxims d’execució i justificació de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 per tal d’addicionar els dies de suspensió. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5 e), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per 
decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR els terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic 
19/X/278241 “Construcció espai de lectura al barri Fontsanta-Fatjó”, per import de 
600.000,00 €, atorgat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a conseqüència de 
la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius que van quedar 
suspesos per la declaració de l’estat d’alarma. Els nous terminis són els següents: 
 
Nou termini d’execució: De l’1 de gener de 2018 fins el 18 de juliol de 2020. 
 
Nou termini de justificació: Fins el 18 d’octubre de 2020. 
 
Segon. ESTABLIR que la resta de pactes assumits per les parts signatàries en el 
conveni regulador de l’ajut es mantenen en vigor tal i com foren expressats en aquell. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar els 
terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Espai de lectura del barri 
d’Almeda”, previstos a l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 12/3/2020 (AJG 130/20) (Exp. núm. 2019/19953).- 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 
 
Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/3/2020 (AJG 
130/20) es va aprovar la formalització del següent preacord i la concessió d’un ajut 
econòmic en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Espai de lectura del barri d’Almeda 

Codi XGL 19/X/278243 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

600.000 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

2017 ------- 

2018 ------- 

2019 ------- 

2020 600.000 € 

Termini d’execució De l’1/1/2018 al 31/12/2020 

Termini de justificació De l’1/1/2021 al 31/3/2021 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
 

Aquest ajut econòmic s’instrumenta mitjançant conveni, que està en fase de signatura 
per part de l’ens beneficiari. L’ens local beneficiari ha aprovat aquest conveni en data 
30 d’octubre de 2020. 
 

El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i 
es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre aquestes 
mesures, va destacar la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments 
de les entitats del sector públic.  
 

Els terminis administratius es van reprendre l’1 de juny de 2020, en virtut del Reial 
Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat 
d’alarma i diverses mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. 
 

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10221/20, de data 26 
d’octubre de 2020 i publicat al BOPB de 28/10/2020, s’ha aprovat la modificació de les 
Instruccions de Gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2016-2019”, aprovades per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de 26 d’octubre de 2016, i modificades per 
decret de la Presidència núm. 7062/18, de 9 de juliol de 2018, per decret de la 
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Presidència 12067/19, de 29 d’octubre de 2019, i per decret de la Presidència núm. 
14402/19, de 12 de desembre de 2019, per tal d’adequar els terminis màxims 
d’execució i de justificació de les actuacions a aquesta represa del còmput, partint del 
fet que la represa afecta directament els ajuts aprovats abans de la declaració de 
l’estat d’alarma. En aquests casos, el termini d’execució, que finalitzava inicialment el 
31 de desembre de 2020, un cop addicionats els dies que el tràmit va estar afectat per 
la suspensió, passa a finalitzar el 22 de març de 2021. 
 

Així, l’apartat segon punt primer de l’esmentat decret estableix que a les 
formalitzacions aprovades abans de la declaració de l’estat d’alarma en relació a les 
actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs locals 
2016-2019” se’ls ha d’aplicar els següents criteris de gestió: 
 

a. Atès que l’addició dels dies de suspensió al termini d’execució inicialment previst 
és automàtica i que els nous terminis poden estendre’s fins al 2021, cal que els 
centres gestors responsables procedeixin als reajustaments pressupostaris de la 
despesa que escaiguin. 

 
b. A aquest efecte, cal que els centres gestors, amb una antelació suficient per 

assegurar que l’aprovació es produeix abans del tancament de l’exercici 
pressupostari 2020, promoguin la tramitació administrativa, de manera individual 
o agregada, de: 

 

 D’una banda, l’aprovació del reajustament pressupostari de la despesa 
d’aquelles actuacions l’execució de les quals s’estimi, d’ofici o prèvia 
sol·licitud de l’interessat, que s’estendrà fins al 2021. 

 

 De l’altra, el restabliment dels terminis inicials d’aquelles actuacions l’execució 
de les quals s’estimi que finalitzarà a 31 de desembre de 2020. 

 
Com a conseqüència de l’aplicació de l’esmentat decret, la data límit d’execució 
d’aquest ajut econòmic que inicialment finalitzava el 31 de desembre de 2020 passaria 
a ser el 22 de març de 2021 i la data límit de justificació que inicialment era el 31 de 
març de 2021 passaria a ser el 18 de juny de 2021. 
 
Atès que l’ens beneficiari ha informat al centre gestor de l’ajut que l’execució d’aquesta 
actuació finalitzarà en les dates inicialment previstes, per tant cal ratificar els terminis 
previstos al decret de formalització de preacord i concessió de l’ajut econòmic. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 i el que disposa la seva 
DA 3a. en relació a la suspensió dels terminis administratius. 
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Vist el RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual s’aixeca la suspensió amb efectes de l’1 
de juny dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats 
del sector públic, que van quedar suspesos el dia 14 de març de conformitat amb la 
DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma. 
 
Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de data 
27/05/2020, pel qual es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput 
dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de 
terminis. 
 
Vist el Decret 10221/20 de la Presidència de la Diputació, de 26 d’octubre de 2020, de 
modificació dels terminis màxims d’execució i justificació de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 per tal d’addicionar els dies de suspensió. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5 e), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per 
decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
Primer. RATIFICAR els terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic 
19/X/278243 “Espai de lectura del barri d’Almeda”, per import de 600.000,00 €, atorgat 
a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i previstos a l’acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data 12/3/2020 (AJG 130/20), d’acord amb el que 
estableix el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10221/20, de 
data 26 d’octubre, que aprova la modificació de les Instruccions de gestió d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
inicialment cinc subvencions destinades 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, concedides per acord de la Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (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 
Import 

concedit 
Anualitat 

2019 
Anualitat 

2020 

P0804100F Ajuntament de Cànoves i Samalús 315,00 € 109,49 € 205,51 € 

P0806800I Ajuntament de Collbató 490,00 € 170,32 € 319,68 € 

P0807100C Ajuntament de Corbera de Llobregat 2.455,00 € 853,36 € 1.601,64 € 

P0809600J Ajuntament de Gualba 150,00 € 52,14 € 97,86 € 

P0810000J Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 7.120,00 € 2.474,91 € 4.645,09 € 

 
A l’article 21 de la convocatòria 11223/2019 relatiu al termini, forma i lloc de justificació 
s’estableix que les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre l’1 de gener de 
2020 i, com a màxim, el dia 1 d’octubre de 2020. 
 
Atès que el 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar 
l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la 
COVID-19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. 
Entre aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus 
domicilis i la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat 
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant 
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern Espanyol com de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020, 
mitjançant el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. 
 
Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de 
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels 
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terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de 
terminis. 
 
En data 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la modificació dels terminis de la convocatòria amb codi 201920195120011223 
destinada a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020 (registre d’acords 387/2020). 
 
Al dispositiu primer de l’esmentat acord de data 30 de juliol de 2020, es restableixen 
els terminis als inicialment fitxats en l’article 4 i 21 de la convocatòria, per la qual cosa 
es mantenen els següents terminis d’execució i justificació: 
 

Termini d’execució (art. 4 de la convocatòria): del 2 de setembre de 2019 al 26 de 
juny de 2020. 
Termini de justificació (art. 21 de la convocatòria): de l’1 de gener de 2020 al 1 
d’octubre de 2020. 

 
Així mateix, l’apartat 22 de la convocatòria 11223/2019 estableix que: 
 

“1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà, a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), a l’interessat la 
necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu 
dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament ..../...” 

 
Una vegada finalitzat el termini de justificació (tenint en consideració el Reial Decret 
463/2020, el Reial Decret 537/2020 i el decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 4833/20 en relació amb la represa del còmput de terminis dels 
procediments administratius) i després de diverses comunicacions i requeriments, les 
entitats descrites anteriorment no han presentat la documentació de la justificació. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
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regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la 
revocació no esta delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, 
la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents:  
 

NIF Entitat 
Import 

Concedit 
2019 

Anualitat 
2019 

Anualitat 
2020 

P0804100F Ajuntament de Cànoves i Samalús 315,00 € 109,49 € 205,51 € 

P0806800I Ajuntament de Collbató 490,00 € 170,32 € 319,68 € 

P0807100C Ajuntament de Corbera de Llobregat 2.455,00 € 853,36 € 1.601,64 € 

P0809600J Ajuntament de Gualba 150,00 € 52,14 € 97,86 € 

P0810000J Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 7.120,00 € 2.474,91 € 4.645,09 € 

 
concedides per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (registre 
d’acords 692/2019), que s’havien d’executar en el període comprès entre el 2 de 
setembre de 2019 i el 26 de juny de 2020 i justificar com a màxim l’1 d’octubre de 
2020, ja que, malgrat els requeriments efectuats, les entitats beneficiàries no han 
presentat la documentació justificativa especificada a la convocatòria 11223/2019.  
 
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des 
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per acord del 
Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 2017). 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al 
seu coneixement i efectes.” 
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60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a 
tràmit i desestimar el recurs de reposició presentat per l'entitat "Els Xulius - 
Centre social Ribetà", contra l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona 433/2020, de 17 de setembre, en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per 
entitats privades del sector cultural per al 2020 (Exp. núm. 2020/3910).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 12 de 

març de 2020, va aprovar la convocatòria número 202020205120011733 i les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de 
la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (registre d’acords 128/2020), per un 
import màxim de dos-cents cinquanta mil euros (250.000.- EUR).  

 
2. El període de presentació de les sol·licituds s'iniciava l’endemà de la publicació d’un 

extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
finalitzava el dia 16 d’abril de 2020 segons el que estableix l’article 7 de les bases la 
convocatòria. L’extracte es va publicar el dia 23 de març de 2020. El còmput dels 
terminis de tramitació va quedar suspès mitjançant la Disposició Addicional 3ª del 
Reial Decret 463/2020 de 14 de març. A més el dia 25 de maig de 2020 la Diputació 
de Barcelona va publicar un anunci mitjançant el qual es suspenien els terminis 
d’aquesta convocatòria (CVE 2020012088). Les esmentades suspensions van ser 
aixecades amb efectes 1 de juny de 2020 mitjançant la Disposició Derogatòria única 
del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, tot i que, al ser l’1 de juny festiu a 
Barcelona, va començar a contar a efectes d’aquesta convocatòria el 2 de juny. En 
conseqüència el nou termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 2 de 
juny i va finalitzar el 25 de juny de 2020 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 17 de 

setembre de 2020, va aprovar la concessió de la convocatòria  per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de l’objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2020  (registre d’acords 433/2020).  

 
4. En data 28 de setembre de 2020, la corporació, mitjançant la plataforma electrònica 

e-NOTUM notifica a l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà la desestimació per 
valoració més baixa, ja que va obtenir una puntuació inferior a 50 punts a la 
sol·licitud presentada. 
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5. Dins dels terminis establerts a l’esmentada notificació de la resolució, l’entitat Els 

Xulius - Centre social Ribetà (NIF G58860081) en data 21 d’octubre de 2020, va 
presentar al Registre General d’Entrada de la corporació amb número 2000007118, 
un recurs de reposició contra l’acord 433/2020 adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació amb la 
desestimació del projecte “Monocicle 2020”, per “valoració més baixa, ja que han 
obtingut una puntuació inferior a 50 punts, tal i com s’estableix a la base desena de 
la convocatòria”, segons consta al dispositiu tercer de la part resolutiva. 

 
6. Amb data 30 d’octubre de 2020 es va requerir a l’entitat Els Xulius - Centre social 

Ribetà que presentés la documentació abans descrita electrònicament mitjançant 
sol·licitud general per la Seu Electrònica de la Diputació: 
https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp, tal i com estableix la Llei 
39/2018, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
article 14, que estableix la relació electrònica com la via principal de tramitació dels 
procediments administratius, establint l’obligació de les persones jurídiques a 
relacionar-se de manera electrònica amb les administracions. 

 
7. Amb data 30 d’octubre de 2020 l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà va 

presentar al Registre electrònic de la corporació i número d’entrada 2040073694, un 
recurs de reposició contra l’acord 433/2020 adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació amb la 
desestimació del projecte “Monocicle 2020”, per menor valoració amb una 
puntuació de 48 punts sobre 100. 

 
8. En resposta, la Gerència de Serveis de Cultura ha emès un informe de data 04 de 

novembre de 2020 relatiu al recurs de reposició presentat, que es transcriu a 
continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ SOBRE EL RECURS PRESENTAT PER L’ENTITAT 

ELS XULIUS - CENTRE SOCIAL RIBETÀ (NIF G58860081) 
 
1.- Antecedents 
 
En data 12 de març de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (AJG 128/2020). El codi de la convocatòria és 
202020205120011733. 
 
El crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de DOS-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (250.000€), amb la següent distribució per aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost: 
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Aplicació pressupostària Import 

G/40103/33410/48901 Dos-cents mil euros (200.000.- EUR) 

G/40103/33410/47902 Cinquanta mil euros (50.000.- EUR) 

 
El període de presentació de les sol·licituds s'iniciava l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
finalitzava el dia 16 d’abril de 2020 segons el que estableix l’article 7 de les bases la 
convocatòria. L’extracte es va publicar el dia 23 de març de 2020. 
  
El còmput dels terminis de tramitació va quedar suspès mitjançant la Disposició Addicional 
3ª Del Reial Decret 463/2020 de 14 de març. A més el dia 25 de maig de 2020 la Diputació 
de Barcelona va publicar un anunci mitjançant el qual es suspenien els terminis d’aquesta 
convocatòria (CVE 2020012088). 
  
Les esmentades suspensions van ser aixecades amb efectes 1 de juny de 2020 mitjançant 
la Disposició Derogatòria única del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, tot i que, al ser l’1 
de juny festiu a Barcelona, va començar a contar a efectes d’aquesta convocatòria el 2 de 
juny. En conseqüència el nou termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 2 de 
juny i va finalitzar el 25 de juny de 2020 
 
Una vegada finalitzat aquest termini es va efectuar la fase d’instrucció i l’informe resultant va 
ser elevat a l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 17 de 
setembre de 2020, va aprovar la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions. En l’apartat tercer de la part resolutiva es desestima, entre d’altres, la 
sol·licitud presentada per Els Xulius - Centre social Ribetà per valoració més baixa ja que va 
obtenir una puntuació inferior a 50 punts, tal i com s’estableix a la base desena de la 
convocatòria. I en data 28 de setembre de 2020, la corporació, mitjançant la plataforma 
electrònica e-NOTUM notifica la desestimació a l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà. 
 
2.- Recurs de reposició presentat l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà 
 
2.1 L’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà (NIF G58860081) va presentar al Registre 
General d’Entrada de la corporació, en data 21 d’octubre de 2020 i número 2000007118, un 
recurs de reposició contra l’acord 433/2020 citat adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació amb la desestimació del 
projecte “Monocicle 2020”, per menor valoració amb una puntuació de 48 punts sobre 100. 
 
2.2 Amb data 30 d’octubre de 2020 es va requerir a l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà 
que presentés la documentació abans descrita electrònicament mitjançant sol·licitud general 
per la Seu Electrònica de la Diputació: 
https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp, tal i com estableix la Llei 39/2018, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 14, que estableix la 
relació electrònica com la via principal de tramitació dels procediments administratius, 
establint l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se de manera electrònica amb 
les administracions. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp
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2.3 Amb data 30 d’octubre de 2020 l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà (NIF 
G58860081) va presentar al Registre electrònic de la corporació i número d’entrada 
2040073694, un recurs de reposició contra l’acord 433/2020 adoptat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació amb la 
desestimació del projecte “Monocicle 2020”, per menor valoració amb una puntuació de 48 
punts sobre 100. 
 
2.4 Amb el recurs es sol·licita una revisió de la puntuació atorgada al criteri d) de la 
convocatòria de cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural 
a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (codi 
convocatòria 2020/11733), a la qual van presentar la sol·licitud per al projecte “Monocicle 
2020”. 
 
2.5 S’adjunta al recurs tres annexos amb l’activitat detallada del festival. En l’annex A, 
l’activitat que van presentar en la seva sol·licitud; en l’annex B, l’activitat programada; i 
l’annex C, l’activitat realitzada en el moment de presentar el recurs. 
 
2.6 La base segona de la convocatòria “Objecte i finalitat de les subvencions” concreta que 
son objecte de suport de la convocatòria els cicles i festivals que compleixin els següents 
requisits: 

 
“... 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de 
Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona). 

...” 
 
Quan es delimita un mínim de 3 activitats professionals és per tal de concretar, d’una banda, 
que un projecte amb menys activitat no es podria considerar un cicle o festival i d’altra, que 
la resta d’activitats que superin aquest mínim han de ser activitats professionals. 
 
En la base 10 de la convocatòria “Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció”, 
en el criteri d) es valora el “volum de programació artística”, (fins a 10 punts) es valorarà:  
 

Nombre de funcions d’arts en viu o 
exposicions 

Nombre de sessions de cinema 
o activitats literàries  

Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 7-11 3 

3 3-6 2 

 
En aquest apartat se li dona la menor puntuació als cicles o festivals que presenten 3 
activitats professionals a la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona), 
que és el mínim que es demana a la base 2 on es defineix l’objecte i la finalitat de les 
subvencions. A partir d’aquí es fa un escalat en funció del número de funcions professionals 
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presentats en l’apartat 4 de la sol·licitud (programa del cicle o festival), entenent així per a 
programació artística el conjunt d’espectacles, concerts i/o exposicions a càrrec de 
companyies o autors professionals, que són retribuïts per la seva tasca i amb formació i 
trajectòria artística en el seu àmbit. Per tant en aquest criteri s’han valorat únicament les 
funcions d’art en viu o exposicions a càrrec de companyies o autors professionals. Aquest 
criteri ha estat el que s’ha fet servir per avaluar tots els projectes presentats respectant en 
tot cas els principis generals de la normativa en matèria de subvencions relatius, entre 
d’altres, a l’objectivitat, la igualtat i la no discriminació. 
 
Revisat l’expedient, es procedeix a detallar la valoració realitzada per al criteri d) de la base 
10 de la convocatòria. 
 
En base a aquest criteri, de la programació exposada per al projecte Monocicle 2020, en la 
sol·licitud presentada per l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà en data 25 de juny de 
2020, s’han considerat les següents funcions i/o exposicions. 
 

 
Nom de l'espectacle o activitat Companyia /autor 

1 Exposició dibuixos de confinament Abraham Ribas 

2 Vermut DJ DJ Rulu 

3 Concert Naltros 
Producció pròpia ( grups spiders 
i tansfusions) 

4 Contes de l'alejandra II Trobadora Alejandra 

5 Concert Frank Yates Frank Yates 

6 Recital de poemes Barbara (veu) Biel (piano) 

7 Contes de l'Alejandra I Trobadora Alejandra 

8 Les músiques de la meva vida Miki Puig 

9 Concert Laly Begood Laly Begood 

10 Concert Ferran Palau Ferran Palau 

11 
Premis Monoclip - concert rapsoda amb 
arpa 

Caterina del Cerro 

12 Clinic SUU "Suu" 

 
La resta d’espectacles i exposicions presentades no s’han considerat pels motius que tot 
seguit es detallen: 
 

Nom de l'espectacle 
o activitat 

Companyia /autor Descripció Motiu 

Exposició Fotografies 
Festivalet 2016-2019 

Producció pròpia 
Fotografies 
fotògrafs locals 
edicions anteriors 

No professional 

Concert local: Buguis 
Oriol, Grau, Isaac, Biel. 
(Grup infantil) 

Grup local infantil No professional 

Concert local: The 
Rosalies trio 

Arnau, Martí, Oriol (grup 
infantil) 

Grup local infantil No professional 

Concert infantil 
Alumnes de l'escola de 
música 

Concert alumnes 
escola música 

No professional 

Concert coral Coral els Xulius Coral No professional 
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Nom de l'espectacle 
o activitat 

Companyia /autor Descripció Motiu 

Concert primer finalista 
concurs de cantautors 

En funció de la selecció 
del jurat 

Finalista concurs No professional 

Concert primer finalista 
concurs de cantautors 

En funció de la selecció 
del jurat 

Finalista concurs No professional 

Concert primer finalista 
concurs de cantautors 

En funció de la selecció 
del jurat 

Finalista concurs No professional 

Actuació "veïns del 
confinament" 

Germans G.Gallofré Grup local No professional 

Concert Coral Coral els Xulius Coral No professional 

JAMM musics locals 
Regidoria de Joventut 
Ajuntament SPR 

Grups locals No professional 

Sessió DJ tallers Espai Jove 
Taller i sessió de 
DJ dels participants 
al taller 

No professional 

Batalla de Galls Grup local HH Grups locals No professional 

Concert a determinar 
Pendent evolució 
COVID-19 

No es pot valorar la 
professionalitat 

No considerat 

Concert a determinar 
Pendent evolució 
COVID-19 

No es pot valorar la 
professionalitat 

No considerat 

 
En total doncs, de programació artística presentada s’han considerat 12 funcions d’arts en 
viu o exposicions. Tal i com indica la taula publicada a les bases, per a 12 funcions d’arts en 
viu i/o exposicions, li corresponen 7 punts. 
 

Nombre de funcions d’arts 
en viu o exposicions 

Nombre de sessions de 
cinema o activitats literàries 

Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 7-11 3 

3 3-6 2 

 
2.7 Per tot l’exposat i amb la conformitat tècnica corresponent, no es considera adient fer 
cap canvi en la puntuació atorgada al criteri d) de la base 10 de la convocatòria 2020/11733, 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 
(expedient 2020/3910). 
 
2.8 Per tant, es proposa desestimar el recurs de reposició.” 

 
9. Vista la proposta formulada per l’òrgan instructor previst a l’article 13 de les bases 

de la convocatòria 202020205120011733 reunit per examinar i validar l’informe 
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tècnic de valoració sobre el recurs presentat per l’entitat Els Xulius - Centre social 
Ribetà, recollida en l’acta de data 6 de novembre de 2020 que s’adjunta a 
l’expedient. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
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 l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de 
reposició. 
 
Vista la base 14 d’aquesta convocatòria número 202020205120011733 assenyala el 
següent: “La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
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. ADMETRE a tràmit i DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en temps i 
forma per l’entitat Els Xulius - Centre social Ribetà (NIF G58860081) el 21 d’octubre de 
2020 contra l’acord 433/2020 adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació amb la desestimació del 
projecte “Monocicle 2020” en el marc de la convocatòria de subvencions número 
202020205120011733 per a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
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privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l'any 2020, d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR el presents acords a l’entitat interessada, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar 
l'esmena de la justificació presentada per l'Ajuntament de Martorelles en data 29 
d'octubre de 2020 a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), en relació amb 
l'expedient d'aprovació de la formalització del preacord "Centre Sociocultural 
Carrencà" (Exp. núm. 2019/20316).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Martorelles i la Diputació 
han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Nova 
inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en 
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així 
com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 
Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5916, de data 20 de 
juny de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Martorelles 

NIF P0811400A 

Preacord  Centre Sociocultural Carrencà 

Aportació de la Diputació (EUR) 400.000 € 

Periodificació (EUR) 
2017 
2018 

200.000 € 
200.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
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Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Inicial 

 
En data 30 de maig de 2019, l’Ajuntament de Martorelles va presentar la formalització 
del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió, aprovades per decret de la presidenta de la Diputació de 
Barcelona núm. 6112, de data 23 de juny de 2016.  
 
Atès que es va aprovar la formalització del preacord mitjançant conveni específic, el 
text del qual va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 19 de desembre de 2019 (registre d’acords 690/2019). 
 
Vist el conveni específic signat en data 3 de febrer de 2020 entre l’Ajuntament de 
Martorelles i la Diputació de Barcelona per a la formalització del preacord 19/X/278297 
– Centre Sociocultural Carrencà. 
 
El pacte quart relatiu a l’execució de les despeses de l’esmentat del conveni signat 
entre l’Ajuntament de Martorelles i la Corporació estableix el següent: 
 

“La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de l’any en què la Diputació l’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la 
periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva”. 
 

El pacte 6.2 relatiu a la justificació de les despeses de l’esmentat del conveni signat 
entre l’Ajuntament de Martorelles i la Corporació estableix el següent: 
 

“El període de justificació s’obre l’1 de febrer i es tanca el 31 de març de l’any següent a 
aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, 
d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.” 

 
Atès que el 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar 
l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la 
COVID-19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. 
Entre aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus 
domicilis i la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat 
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant 
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern Espanyol com de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020, 
mitjançant el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. 
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Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de 
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels 
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de 
terminis. 
 
Com a conseqüència de l’aplicació dels decrets esmentats, el nou termini de 
justificació recollit al conveni de data 3 de febrer de 2020 signat amb l’Ajuntament de 
Martorelles derivat de la represa dels còmputs a partir del dia 1 de juny (festiu a 
Barcelona) es va establir en el 19 de juny de 2020. 
 
En data 15 de juny de 2020, dins del termini de justificació, l’Ajuntament de Martorelles 
presentà una primera justificació que es esmenada pel mateix ajuntament en data 18 
de juny de 2020 presentant una sol·licitud general a través del Portal Municipal de 
Tràmits (PMT). 
 
En data 15 de juliol de 2020, el centre gestor fa un requeriment d’esmena de la 
justificació presentada on es detallen les mancances que s’han detectat en la seva 
tramitació .  
 
En data 27 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Martorelles presenta una nova sol·licitud 
d’esmena de justificació per un import de 151.481,02 EUR (aproximadament el 26,21 
% del cost de l’actuació) que es verificada per part del centre gestor ja que esmena el 
requeriment realitzat el 15 de juliol de 2020. 
 

En data 26 d’agost de 2020, la justificació presentada el dia 27 de juliol de 2020 es 
comptabilitza com a pagada a través del mòdul de comptabilitat de SAP per un import 
de 151.481,02 EUR. 
 

En data 29 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Martorelles torna a presentar una nova 
justificació de despeses que “esmena i substitueix a l'anterior justificació presentada el 
27.7.2020, amb núm. de registre PMT 2040060249, que contenia uns càlculs 
percentuals d'imputació de la subvenció atorgada, erronis. Pel que demanem accepteu 
aquesta justificació com a esmena de l'errada comesa a l'anterior” per un import total 
de 290.000 EUR. 
 

Atès l’informe tècnic de data 9 de novembre de 2020 de la cap de l’Oficina d’Estudis i 
Recursos Culturals que informa favorablement l’acceptació de l’esmena de la 
justificació presentada per l’Ajuntament de Martorelles en data 29 d’octubre del 2020. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Vist l’apartat 3.5 e) 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 
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(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
l’aprovació de convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 euros 
per delegació de la Presidència.  
 

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

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR l’esmena de la justificació presentada per l’Ajuntament de 
Martorelles en data 29 d’octubre de 2020 a través del Portal Municipal de Tràmits 
(PMT) en relació a l’expedient de formalització del preacord “Centre Sociocultural 
Carrencà”, 19/X/278297, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (registre d’acords 690/2019) i formalitzat mitjançant conveni 
específic el dia 3 de febrer de 2020. 
 

Segon. COMUNICAR el present acord a l’Ajuntament de Martorelles per al seu 
coneixement i efectes.” 
 

62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a 
tràmit i desestimar el recurs de reposició presentat per la Germandat de Sant 
Antoni Abat Colla Vella i admetre a tràmit i estimar el presentat per l'Associació 
Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona, contra l'acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de 17 de setembre de 2020 en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a finançar activitats de cultura popular i 
tradicional per al 2020 (Exp. núm. 2020/1279).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 13 de 

febrer de 2020, va aprovar la convocatòria número 202020205120011623 i les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l’any 2020, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre (registre d’acords 
70/2020), per un import màxim de tres-cents cinquanta mil euros (350.000.- EUR). 

 
2. El termini de presentació de les sol·licituds començava el 26 de febrer del 2020 i 

finalitzava el 26 de març del 2020 segons el que estableix l’article 6 de les bases 
d’aquesta convocatòria. El còmput dels terminis de tramitació va quedar suspès 
mitjançant la Disposició Addicional 3ª del Reial Decret 463/2020 de 14 de març. 
L’esmentada suspensió va ser aixecada amb efectes d’1 de juny de 2020 mitjançant 
la Disposició Derogatòria única del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, tot i que, 
al ser l’1 de juny festiu a Barcelona, comença a contar a efectes d’aquesta 
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convocatòria el 2 de juny. En conseqüència el nou termini de presentació de 
sol·licituds va finalitzar el 15 de juny de 2020. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 17 de 

setembre de 2020, va aprovar la concessió de la convocatòria  per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les 
entitats sense finalitat de lucre (registre d’acords 430/2020). 

 
4. La notificació dels acords es va realitzar mitjançant la publicació al BOPB de data 

23 de setembre de 2020 (CVE 2020025543), tal i com recull la convocatòria a 
l’article 13. 

 
5. Dins dels terminis establerts a l’esmentada publicació de la resolució, la Germandat 

de Sant Antoni Abat Colla Vella (NIF V59910471)  va presentar en data 1 d’octubre 
de 2020 un recurs de reposició contra l’acord 430/2020 adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació 
amb la desestimació del seu projecte “Festa de Sant Antoni i tallers a les escoles” 
per no complir el requisits establerts en els articles 5 i 7 de les bases de la 
convocatòria al “no haver presentat la documentació degudament complimentada o 
no haver presentat la documentació requerida”, segons consta al dispositiu segon, 
apartat 1, de la part resolutiva 

 
6. Dins dels terminis establerts a l’esmentada publicació de la resolució l’Associació 

Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona (NIF G65491557) va presentar el 22 
d’octubre de 2020, contra l’acord 430/2020 adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació amb la 
desestimació del projecte “Construcció del Ferafoc petit de Sant Quintí de Mediona” 
per ser projectes d’entitats que ja presenten un altre de diferent en aquesta 
convocatòria sense haver desistit de cap dels dos, segons el pacte segon, apartat 
6, de la resolució i, en conseqüència, contravenint el que estableix l’article 6 de les 
bases de que cada entitat podrà presentar una única sol·licitud amb un sol projecte. 

 

7. En resposta, la Gerència de Serveis de Cultura ha emès un informe de data 5 de 
novembre de 2020 relatiu als recursos de reposició presentats, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC SOBRE ELS RECURSOS PRESENTATS PER LA GERMANDAT DE 
SANT ANTONI ABAT COLLA VELLA (NIF V59910471) I L’ASSOCIACIÓ COLLA 
FERAFOC DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA (NIF G65491557) – EXP 2020/1279 

 

1.- Antecedents 
 

En data 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
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procediment de concurrència competitiva destinades a finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, 
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre. (AJG 70/2020). El codi de la 
convocatòria és 202020205120011623.  
 

El crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de TRES-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (350.000€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost 2020. 
 

El termini de presentació de les sol·licituds començava el 26 de febrer del 2020 i finalitzava 
el 26 de març del 2020 segons el que estableix l’article 6 de les bases d’aquesta 
convocatòria. El còmput dels terminis de tramitació va quedar suspès mitjançant la 
Disposició Addicional 3ª del Reial Decret 463/2020 de 14 de març. L’esmentada suspensió 
va ser aixecada amb efectes d’1 de juny de 2020 mitjançant la Disposició Derogatòria única 
del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, tot i que, al ser l’1 de juny festiu a Barcelona, 
comença a contar a efectes d’aquesta convocatòria el 2 de juny. En conseqüència el nou 
termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de juny de 2020. 
 

Una vegada finalitzat aquest termini es va iniciar la fase d’instrucció i l’informe resultant va 
ser elevat a l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte.  
 

La convocatòria es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de 17 de setembre de 2020, i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB) el 23 de setembre de 2020 (CVE 2020025543), i a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona (registre d’acords 430/2020).  
 

L’esmentada resolució desestima, entre d’altres, les sol·licituds de subvenció presentades 
per la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella (NIF V59910471) i l’Associació Colla 
Ferafoc de Sant Quintí de Mediona (NIF G65491557). 
 
2.- Recurs de reposició de l’entitat Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella (NIF 
V59910471) 
 
2.1 La Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella (NIF V59910471) va presentar en data 1 
d’octubre de 2020 i número 2040068591, un recurs de reposició contra l’acord 430/2020 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 17 de setembre de 
2020, en relació a la desestimació del seu projecte “Festa de Sant Antoni i tallers a les 
escoles” per no complir el requisits establerts en els articles 5 i 7 de les bases de la 
convocatòria al “no haver presentat la documentació degudament complimentada o no 
haver presentat la documentació requerida”, segons consta al dispositiu segon, apartat 1, de 
la part resolutiva de l’anunci realitzat mitjançant la publicació al BOPB de data 23 de 
setembre 2020 (CVE 2020025543). 
 
2.2 El recurs s’ha presentat en temps i forma. 
 
2.3 En el recurs de reposició la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella posa de 
manifest que la Diputació de Barcelona no va respondre a un correu electrònic enviat a 
l’adreça registre.general@diba.cat el dia 22 de juliol 2020 on es demanaven instruccions 
sobre com annexar un document que no podien lliurar a través de la seu electrònica. 
L’esmentat document responia a un requeriment notificat el dia 8 de juliol de 2020 i acceptat 
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el mateix dia per part de l’entitat, amb un termini de resposta de 10 hàbils que es van 
exhaurir el 22 de juliol de 2020.  
 
2.4 En aquest sentit, s’ha procedit a comprovar l’existència de la documentació que consta a 
l’expedient i les comunicacions efectuades:  
 

 En data 8 de juliol de 2020 es posa a disposició de l’entitat el requeriment esmentant 
la manca de documentació relativa a estatuts i poders o certificat expedit i signat 
pel/per la Secretari/ària de l’entitat. El requeriment és acceptat per l’entitat el mateix 8 
de juliol. En conseqüència el termini de lliurament d’esmenes finalitza el 22 de juliol de 
2020 donat que es donaven 10 dies hàbils per contestar (article 7 de les bases). 

 

 La sol·licitud d’esmena al requeriment arriba el dia 9 de juliol de 2020 amb nº 
d’entrada 2040055851. En aquesta esmena es presenten els estatuts, però el 
certificat no està signat per la Secretaria de l’entitat, sinó que el signa la Presidència 
de la mateixa. 

 

 En data 22 de juliol de 2020, data en la que acaba el període de presentació de 
sol·licitud d’esmena al requeriment efectuat, l’entitat s’adreça mitjançant dos correus 
electrònics al Registre general respecte de les seves dificultats per poder annexar 
documentació a la seu electrònica, correus que, un cop revisades les comunicacions, 
es constata que es van respondre el mateix 22 de juliol. 

 

 En data 23 de juliol de 2020, esgotat el termini de lliurament d’esmenes, arriba una 
segona sol·licitud d’esmena amb nº d’entrada 2040059468 en la que s’acompanya el 
certificat expedit i signat per la Secretaria de l’entitat. 

 
2.5 Per tant, es proposa desestimar el recurs de reposició.  
 
3.- Recurs de reposició de l’Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona (NIF 
G65491557). 
 

3.1 L’Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona (NIF G65491557) va presentar, 
en data 22 d’octubre de 2020 i número 2040071707, un recurs de reposició contra l’acord 
430/2020 adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 17 de 
setembre de 2020, en relació a la desestimació del seu projecte “Construcció del Ferafoc 
petit de Sant Quintí de Mediona” presentat el dia 20 d’abril de 2020, per ser projectes 
d’entitats que ja presenten un altre de diferent en aquesta convocatòria sense haver desistit 
de cap dels dos, segons el pacte segon, apartat 6, de l’anunci realitzat mitjançant la 
publicació al BOPB de data 23 de setembre 2020 (CVE 2020025543) i, en conseqüència, 
contravenint el que estableix l’article 6 de les bases de que cada entitat podrà presentar una 
única sol·licitud amb un sol projecte. 
 

3.2 El recurs s’ha presentat en temps i forma. 
 

3.3 En el recurs de reposició l’Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona al·lega 
que l’entitat va renunciar a la sol·licitud d’un segon projecte presentat el dia 20 d’abril i que 
porta per títol “FOEDUS”. 
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3.4 De les comprovacions realitzades a l’expedient s’acredita que efectivament  l’Associació 
Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona va lliurar una renúncia en data 9 de juny de 2020 
amb nº d’entrada 2040042330. A més, l’activitat “FOEDUS” consta com a desestimada per 
haver presentat l’entitat sol·licitant escrit de desistiment segons el que estableix el dispositiu 
segon, apartat 7, de la part resolutiva de l’anunci realitzat mitjançant la publicació al BOPB 
de data 23 de setembre 2020 (CVE 2020025543). 
 

3.5 En conseqüència es considera procedent estimar les al·legacions de la l’Associació 
Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona i tenir per presentada tota la documentació i 
procedir a avaluar en aplicació dels criteris objectius d’atorgament de subvencions fixats a 
l’article 9 de la convocatòria, el projecte “Construcció del Ferafoc petit de Sant Quintí de 
Mediona” presentat i que mereix la puntuació següent:  
 

 

3.6 En haver finalitzat la convocatòria i haver-se quasi exhaurit tot el crèdit (aquesta 
resolució va quedar un saldo de 866,80 €), en no fixar-se una quantia addicional a la que fa 
referència l’article 58.2 del RLGS amb caràcter excepcional a la convocatòria, i per evitar 
danys a tercers, en conseqüència, es PROPOSA concedir de forma directa la subvenció 
següent: 
 

“ 

 
8. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que recull en la seva totalitat les 

conclusions de l’informe esmentat en el paràgraf anterior, i que ha estat 
formalitzada en la corresponent acta de 6 de novembre de 2020. 

 
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). 

NIF Entitat Projecte 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Criteri 

6 
Puntuació 

total 

G65491557 
Associació Colla Ferafoc 
de Sant Quintí de 
Mediona 

Construcció del Ferafoc 
petit de Sant Quintí de 
Mediona . 

6 3 4 3 2 5,5 23,5 

NIF Entitat Projecte 
Puntuació 

total 
Import concedit (€) 

G65491557 
Associació Colla Ferafoc de 
Sant Quintí de Mediona 

Construcció del Ferafoc 
petit de Sant Quintí de 
Mediona . 

23,5 1.320,00€ 
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Vist l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de 
reposició. 
 
Vista la base 13 d’aquesta convocatòria número  202020205120011623 assenyala el 
següent: “La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació” 
 
Vista la base 10 d’aquesta convocatòria que estableix la quantia total màxima de les 
subvencions i la seva consignació pressupostària, sense fixar una quantia addicional a 
la que fa referència l’article 58.2 del RLGS, amb caràcter excepcional. 
 
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. ADMETRE a tràmit i DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en temps i 
forma per la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella l’1 d’octubre de 2020 contra 
l’acord 430/2020 adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 
17 de setembre de 2020, en relació amb la desestimació del projecte “Festa de Sant 
Antoni i tallers a les escoles” en el marc de la convocatòria de subvencions número 
202020205120011623 per a finançar activitats de cultura popular i tradicional a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, 
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, d’acord amb els 
raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva del present acord. 
 
Segon. ADMETRE a tràmit i ESTIMAR el recurs de reposició presentat en temps i 
forma per l’Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona el 22 d’octubre de 
2020, contra l’acord 430/2020 adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 17 de setembre de 2020, en relació amb la desestimació del 
projecte “Construcció del Ferafoc petit de Sant Quintí de Mediona” en el marc de la 
convocatòria de subvencions número 202020205120011623 per a finançar activitats 
de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de 
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lucre, d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva del 
present acord. 
 
Tercer. APROVAR l’atorgament, per concessió directa, d’una subvenció a favor de la 
l’Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona amb NIF G65491557, per un 
import de MIL TRES-CENTS VINT EUROS (1.320,00 €) destinada a finançar les 
despeses relatives a la “Construcció del Ferafoc petit de Sant Quintí de Mediona”, 
d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva del present 
acord. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de MIL TRES-CENTS VINT 
(1.320,00 €), amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del 
pressupost vigent. 
 
Cinquè. ESTABLIR que aquesta subvenció es regira per tot allò previst en la 
convocatòria i bases específiques de subvencions aprovades en l’acord núm. 70 de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2020 
(convocatòria número 202020205120011623) i que el període de justificació serà entre 
l’1 de gener del 2021 i, com a màxim, el 28 de febrer del 2021. 
 
Sisè. COMUNICAR aquesta concessió a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i a la Seu Electrònica 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. NOTIFICAR el presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 13 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  


