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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2020 

 
El 17 de desembre de 2020, a les 11 hores i 05 minuts, es reuneix en sessió ordinària 
en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb 
l’assistència 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), senyors Alfredo 
Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i 
Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell 
Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) i 
senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
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 el diputat senyor Xavier Garcia Albiol (PP) i les diputades 
senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
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.  
 
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 26 de novembre de 2020. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Interlocutòria judicial ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, de 17 de desembre de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 
400/2018-A interposat pel senyor XXX, i que ha estat favorable als interessos de 
la Diputació, en acordar tenir per desistida a la part recurrent, amb imposició de 
costes en un límit de 150 €, de la demanda promoguda 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 denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2018/0020219). 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8462, de data 9 de setembre de 

2020, dictat per delegació del Ple, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
124/2019, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CONC-CC.OO) contra l’Acord núm. 179 del Ple de la 
Diputació de Barcelona, adoptat el 20 de desembre de 2018, que aprova la 
primera Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Gestió Tributària, 
integrant-la en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2020/0009170). 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10500, de data 31 d’octubre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 280/2019-BY interposat 
per la senyora XXX, contra la resolució desestimatòria tàcita de la reclamació 
patrimonial formulada, a través de la qual interessava un complement retributiu 
per determinades tasques exercides al marge del seu càrrec a l’Organisme de 
Gestió Tributària des del dia 7 d’octubre de 2013 fins la finalització del seu 
nomenament (Exp. núm. 2020/0009172). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11481, de data 20 de novembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 225/2020-B interposat per 
les senyores XXX, XXX, XXX i el senyor XXX, contra la Resolució de 6 de març 
de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, al seu torn, 
desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de 
carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0016305). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 16.649,80 € en relació amb la 
subvenció de 59.970 €, atorgada a la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa, pel projecte “Fortalecimiento del Cooperativismo y el Área de 
Desarrollo Económico Local (ADEL) en la Municipalidad Provincial de Satipo, 
Perú”, en el marc de la convocatòria de subvencions aprovada mitjançant acord 
de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 2016 (Exp. núm. 
2016/5973). 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment les revocacions totals de diverses subvencions concedides en el marc 
de la convocatòria 10253/2018 (Exp. núm. 2018/17144). 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 

terminis d’execució i de justificació, i procedir al corresponent reajustament de la 
despesa, d’una actuació inclosa en el conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol 
General del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a conseqüència de la 
represa del termini suspès el 14 de març de 2020 (Exp. núm. 2016/0006605). 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2019 
amb termini de justificació fins el 18 de juny de 2020 (Exp. núm. 2018/0016349).  

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018 
amb termini de justificació fins el 18 de juny de 2020 (Exp. núm. 2017/0009086). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany i la 
suspensió temporal i total de l’execució del projecte d’obra del municipi de 
Caldes de Montbui i del municipi de l’Ametlla del Vallès, corresponent al lot 3, 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 
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operatiu FEDER, formalitzat amb l’empresa TONDO ENERGIA SL, (Exp. núm. 
2018/0013057).  

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

contradictoris núm.1 del projecte d’obra del municipi de Santa Margarida de 
Montbui i l’acta de preus contradictoris núm.1 del projecte d’obra del municipi de 
Sant Martí Sarroca, corresponent al lot 4, 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 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, (Exp. núm. 
2018/0013057).  

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

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Sant Fruitós de Bages i 
l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució del projecte d’obra del 
municipi de Navàs, corresponent al lot 5, 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).  

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’atorgament d’una 

ampliació del termini d’execució del projecte d’obra del municipi de Sant Pere de 
Vilamajor, corresponent al lot 6, 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, a l’empresa VISIÓ SOLAR SL, 
(Exp. núm. 2018/0013057). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
15. CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.700 €, a l'Ajuntament 
de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 2020: 
Adquisicions de bens via pública”. al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0017801). 

 
16. CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 83.424,8 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 
2020: Obres i instal·lacions”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0017802). 
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17. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 
25.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació 
planta 2a Can Puget”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2019/0018473). 

 
18. TORRELAVIT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 
85.174,99 €, a l’Ajuntament de Torrelavit, per a finançar l’actuació local 
“Consolidació de l’estructura i restauració del pont de les escoles de Torrelavit”, 
al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0008157). 

 
19. TORRELAVIT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 
175.000 €, a l’Ajuntament de Torrelavit, per a finançar l’actuació local “Reforma 
pavelló poliesportiu. Fase 1”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2019/0009919). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
20. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació del Ple,  prorrogar, per a l’exercici 

2021, l’acció concertada, del Programa de Crèdit Local, amb l’entitat financera 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (Exp. núm. 2018/0011756). 

 
21. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm.  2014/5457). 

 
22. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2015/5604). 

 
23. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2017/12330). 

 
24. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2018/12462). 
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25. COLLBATÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
revocació parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament de Collbató (Exp. 
núm. 2014/0009439). 

 
26. COLLBATÓ.- Pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament de Collbató (Exp. núm. 
2018/0017571). 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 

executiu per a la substitució de la instal·lació contra incendis de l’edifici Can 
Serra”, amb un pressupost de 177.019,56 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA 
per import de 37.174,11 €, resulta per un pressupost total de 214.193,67 €, 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 (Exp. núm. 
2019/0009214). 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 

contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació 
d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior 
direcció d’obra de la “Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de 
l’Escola Industrial com a centre de recerca”, formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada “BRULLET-DE-LUNA-
FORGAS-YLLA EI2 ARQUITECTES UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, Llei 
18/1982, de 26 de maig”, amb NIF U67469387, en document contractual de data 
8 de juliol de 2019, per tal d’incloure en el seu objecte serveis addicionals, amb 
un increment del preu del contracte per import de 543.238,16 €, IVA exclòs, més 
114.080,01 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un increment total per 
import de 657.318,17 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/0012464). (RETIRAT) 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la rectificació de l’error 

material en la classificació empresarial del Projecte de “Reordenació d’accessos i 
millores de la plataforma viària a la carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM 
Olesa de Montserrat, Abrera i Castellbisbal” (Exp. núm. 2017/5547). 
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30. 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 
Santa Coloma de Cervelló, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a 
la ctra. BV-2002 des del camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació 
de FFGC” (Exp. núm. 2017/2050). 

 
31. 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 
Subirats, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del 
PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau 
d’Ordal, TM de Subirats” (Exp. núm. 2017/668). 

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

Projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. 
La Roca del Vallès”, i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les 
obres (Exp. núm. 2018/20614). 

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

Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127 des de l'accés a 
la muntanya de Sant Jaume fins a Les Cabanyes. TM Vilafranca del Penedès i 
Les Cabanyes”, i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/20620). 

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

Projecte constructiu de “Millores de traçat, sistemes de contenció i cuneta 
revestida en diversos trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”, 
i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/0613). 

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

Projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a 
Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu 
de Llavaneres”,  i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/11864). 

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

Projecte constructiu “Itinerari de vianants, bicicletes entre la Floresta i Valldoreix 
a la Carretera BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí Antic de 
Terrassa. T.M. Sant Cugat del Vallès”,  i de la relació de béns i drets afectats per 
l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/7947). 

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

Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 1. TTMM Sant Martí d’Albars i Olost”, i de la relació de béns i drets 
afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/13456). 
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38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de revolt d'accés al pont a Valls de Torroella a la 
carretera BV-3002. T.M. Sant Mateu de Bages”,  i de la relació de béns i drets 
afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/9695). 

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

Projecte constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers 
Treus Creus, Era i Vic. TM. Sant Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134). 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions, 

modificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació definitiva del 
Projecte constructiu “Millora de la intersecció entre les carreteres C-1415a i la 
BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 4+280 i el 
7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera”,  i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/9357). 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions i 

aprovació definitiva del Projecte constructiu “Millora de secció, ampliació obres 
de drenatge i obres complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda 
de Ter. TT.MM. Manlleu i Masies de Roda”, i de la relació de béns i drets afectats 
per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/17195). 

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

l’ajustament comptable de les consignacions pressupostàries en fase de retenció 
de crèdit, per alliberar el saldo restant referit a la nova contractació, de 
l’expedient de contractació de la redacció dels projectes de reparcel·lació del 
Barri de Sant Roc i Urbanització la Severa ( 2 Lots) ( Exp. núm. 2019/0005387). 

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

resolució de la convocatòria de subvencions, a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i 
restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les 
instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la 
província de Barcelona, per a l’exercici 2020 - 2021, d’acord amb la proposta de 
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, per import de 320.465,06  € (Exp. núm. 
2019/18750). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

concessió del fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació”  per al 2021, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/0016290).  

 
Gerència de Serveis de Turisme  
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 30 de 
maig de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, 
formalitzat en data 21 de setembre de 2016, i procedir a la liquidació de 
l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0006297). 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès, formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació 
de l’esmentat Contracte Programa  (Exp. núm. 2016/0006793). 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, formalitzat en data 17 de novembre de 2016, i procedir a la 
liquidació de l’esmentat Contracte Programa  (Exp. núm. 2016/0006944). 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, formalitzat en 
data 4 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació de l’esmentat Contracte 
Programa  (Exp. núm. 2016/0006999). 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 11 
d’abril de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà, formalitzat en data 15 de novembre de 2016, i procedir 
a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007043). 
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50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 
fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf, formalitzat en data 15 de novembre de 2016, i procedir a la liquidació de 
l’esmentat Contracte Programa  (Exp. núm. 2016/0007282).  

 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació de l’esmentat 
Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007299). 

 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, formalitzat en 
data 22 de novembre de 2016, i procedir a la liquidació de l’esmentat Contracte 
Programa. (Exp. núm.  2016/0007314). 

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels 
municipis del Moianès, en data 16 de desembre de 2016, i procedir a la 
liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007316). 

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

liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 21 de setembre de 2016, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona i al tancament de 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven de 
l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm.  2016/0006959). 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a la 

liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0006996). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, amb l'objecte 
de finançar les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars 
en els municipis de la demarcació de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2020-2021 (Exp. núm. 
2020/12367). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, per ampliar els recursos del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció 
i Moda, amb codi TX50, i del cicle formatiu de grau superior de Patronatge i 
Moda, amb codi TXE0,  que imparteix l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de 
Canet de Mar (Exp. núm. 2020/15467). (RETIRAT) 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

pròrroga, des de l'1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, del 
Programa "Targeta moneder d'impacte social" destinat als ens locals, consorcis 
locals i entitats privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d'alimentació d'urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 
2018/5184). 

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

modificacions de les activitats dels projectes presentats a la convocatòria núm. 
202020195120011533, atès que no es perjudiquen interessos de tercers i no 
produeixen una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció (Exp. núm. 2020/182).  

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Supervisió d'equips de Serveis Socials 
Bàsics de municipis de més de 20.000 habitants" del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 2018/20316).  
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Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

definitiva de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats, 
en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467).  

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar les 

al·legacions, presentades per diverses entitats, en el tràmit d’audiència concedit 
en la revocació inicial total, a l’acord de la Junta de Govern de 29 d’octubre de 
2020, en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467).  

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

definitiva de la revocació parcial de les subvencions concedides a diverses 
entitats, en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de novembre de 2020.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 26 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 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Interlocutòria judicial ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, de 17 de desembre de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 
400/2018-A interposat pel senyor XXX, i que ha estat favorable als interessos de 
la Diputació, en acordar tenir per desistida a la part recurrent, amb imposició de 
costes en un límit de 150 €, de la demanda promoguda 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 denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2018/0020219).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“1. Mitjançant Interlocutòria núm. 287/2019, de 17 de desembre, dictada en el 
procediment abreujat núm. 400/2018-A instat pel senyor XXX, el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
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declarat la terminació del procediment judicial, amb imposició de les costes generades 
en el procés amb el límit de 150 euros, de la demanda promoguda 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 envers el Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
2. Vist el desistiment del recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma beneficiosa per 
als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
3. 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 de la Interlocutòria núm. 287/2019, de 17 
de desembre de 2019, que no afecta els interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 
400/2018-A, per qual s’acorda tenir per desistida a la part recurrent, el senyor XXX, i 
es declara la terminació del procediment judicial amb imposició de les costes 
generades en el procés amb el límit de 150 euros, de la demanda promoguda 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 envers el Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona.” 

 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8462, de data 9 de setembre 
de 2020, dictat per delegació del Ple, pel qual s’acorda comparèixer davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 124/2019, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CONC-CC.OO) contra l’Acord núm. 179 del Ple de la 
Diputació de Barcelona, adoptat el 20 de desembre de 2018, que aprova la 
primera Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Gestió Tributària, 
integrant-la en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

núm. 2020/0009170).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“Mitjançant Decret de 25 de febrer de 2020, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 124/2019, procediment 
abreujat, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya (CONC-CC.OO) contra l’Acord núm. 179 del Ple de la Diputació de 
Barcelona adoptat el 20 de desembre de 2018 que aprova la primera Relació de Llocs 
de Treball de l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària, integrant-la en la 
Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, en compliment de 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 personar-s’hi en defensa dels interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar-ne la 
defensa i representació en aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la 
Direcció de Serveis jurídics d’aquesta diputació, d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència, per delegació del Ple, 
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. 2 de 
Barcelona com a part demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 
124/2019, procediment abreujat, interposat per la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CC.OO) contra l’Acord núm. 179 del 
Ple de la Diputació de Barcelona adoptat el 20 de desembre de 2018 que aprova la 
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primera Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Recaptació i de Gestió 
Tributària, integrant-la en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
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 i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, així com en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10500, de data 31 d’octubre 
de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 280/2019-BY interposat 
per la senyora XXX, contra la resolució desestimatòria tàcita de la reclamació 
patrimonial formulada, a través de la qual interessava un complement retributiu 
per determinades tasques exercides al marge del seu càrrec a l’Organisme de 
Gestió Tributària des del dia 7 d’octubre de 2013 fins la finalització del seu 
nomenament (Exp. núm. 2020/0009172).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant Decret de 4 de 
febrer de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
codemandada en el recurs contenciós administratiu núm. 280/2019-by, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució desestimatòria tàcita de la 
reclamació patrimonial formulada a través de la qual interessava un complement 
retributiu per determinades tasques exercides al marge del seu càrrec de gerent de 
l’Organisme de Gestió Tributària des del dia 7 d’octubre de 2013 fins la finalització del 
seu nomenament. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de 
la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 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). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 280/2019-by, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució desestimatòria tàcita de la 
reclamació patrimonial formulada a través de la qual interessava un complement 
retributiu per determinades tasques exercides al marge del seu càrrec de gerent de 
l’Organisme de Gestió Tributària des del dia 7 d’octubre de 2013 fins la finalització del 
seu nomenament. 
 
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, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11481, de data 20 de 
novembre de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 225/2020-B 
interposat per les senyores XXX, XXX, XXX. i el senyor XXX, contra la Resolució 
de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, al seu 
torn, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de 
carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0016305).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 9 d’octubre 
de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 225/2020-B, procediment abreujat, 
interposat per les senyores XXX, XXX, XXX i el senyor XXX, contra la resolució de 6 
de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, 
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desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i 
titulars de les places que ocupen. 
 
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. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 225/2020-B, procediment 
abreujat, interposat per les senyores XXX, XXX, XXX i el senyor XXX contra la 
resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris 
de carrera i titulars de les places que ocupen. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 16.649,80 € en relació amb la 
subvenció de 59.970 €, atorgada a la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa, pel projecte “Fortalecimiento del Cooperativismo y el Área de 
Desarrollo Económico Local (ADEL) en la Municipalidad Provincial de Satipo, 
Perú”, en el marc de la convocatòria de subvencions aprovada mitjançant acord 
de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 2016 (Exp. núm. 
2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
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en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Fortalecimiento del Cooperativismo y el Área de 
Desarrollo Económico Local (ADEL) en la Municipalidad Provincial de Satipo, Perú” de 
la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa (en endavant UCLT), va rebre una 
subvenció per un import de CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS 
(59.970 €).  
 
De conformitat amb el punt 3 de les Bases Específiques de la convocatòria, el període 
d’execució de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 
201620165120008373 estava comprès entre l’1 de setembre 2016 i el 31 d’agost de 
2018.  
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar 
en dues fraccions del 25 % de la totalitat de la subvenció. En conseqüència, en data 
18 de gener de 2017 es va realitzar el pagament a l’entitat de la primera fracció per 
valor de 14.992,50 € corresponent al 25 % de l’import total de la subvenció. I en data 
20 d’abril de 2017 es va realitzar el pagament de la segona fracció per valor de 
14.992,50 €. 
 
Així mateix de conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, i l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final.  
 
L’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 2 de 
desembre de 2020, indica que UCLT va lliurar l’informe parcial del projecte el dia 15 de 
juny de 2017 i l’entitat va justificar 24.075,94 € (22.575,94 € de despeses directes més 
1.500 € de despeses indirectes), i que revisada la documentació per aquesta Oficina, 
es va informar favorablement al segon pagament de la subvenció, ja que es va 
acceptar com a despesa justificada la corresponent al 80,29 % del primer pagament. 
En conseqüència, en data 18 de gener de 2018 es va realitzar el pagament de 23.988 
€ corresponent el 40 % de l’import total de la subvenció.   
 
Així mateix el citat informe indica que en data 30 de novembre de 2018 l’entitat 
presenta l’informe de justificació final amb justificants de despesa corresponents a 
36.589,18 € (34.189,18 € de despeses directes més 2.400 € de despeses indirectes). 
Un cop analitzada la justificació final pel centre gestor, es detecten tot un seguit 
d’incidències les quals es notifiquen a l’entitat mitjançant un requeriment i que 
posteriorment l’entitat dona resposta.  
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Continua l’esmentat informe que rebuda i revisada la documentació justificativa final, 
així com la documentació presentada en resposta al requeriment, el centre gestor 
determina que el projecte ha assolit els objectius i resultats objecte de la subvenció i 
que les activitats corresponents s’han desenvolupat correctament. L’entitat beneficiària 
ha aportat justificants de despesa directa en la justificació final per un valor total de 
34.189,18 €, dels quals s’han considerat correctament justificats 17.910,23 €, i no 
s’accepten les despeses per import de 16.278,95 € pels motius indicats a continuació: 
 

Partida 
Número de 

despesa 
Concepte 

Import no 

acceptat 

(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 

imputació 

A1 Recursos 
humans 

3-4-5-6-7-8 Partida Recursos 
humans: nòmina 

 11.733,21€ 

Derivat de l’anàlisi de  les  funcions i 
contingut del lloc de treball que 
desenvolupa el Sr. X, s’ha conclòs que es 
tracta de tasques assimilables a la d'una 
contractació laboral (Partida A1 Recursos 
Humans) 

 
Segons l’article 16.3. de les bases de la 
convocatòria el qual limita percentualment 
les despeses directes subvencionades 
referents a RH en un 40% de l’import de la 
subvenció atorgada.  
Justificació Parcial: 
A1RH= 8.315,47€ 
A2 Contractació Externa (Sr. X) 
=4.321,71€  
Justificació Final: 
A1 RH=15.252,80€ 
A2 Contractació Externa (Sr. X) 
=7.831,23€ 
 
Total import justificat com a RH = 
35.721,21€ (59.5% total subvenció) 
 
Per tant, la diferència entre 35.721,21 € i 
23.988 € (corresponent al 40% de l’import 
de la subvenció) és de 11.733,21 € els 
quals no es poden acceptar; en aquest 
import ja estan inclosos els 7.203,52 € 
(despesa 3,4,5,6,7,8)  en recursos humans 
que no estan correctament justificats i que 
es motiva més endavant 

15 al 25 
Servicios 

professionals XXX 
 

A2 Serveis 
Externs 

26 Elaboració Pla 
Estratègic ADEL 1.076,49€ 

Tenint en compte l’article 19 de les bases 
de la convocatòria que ens ocupa:  

[...]La concertació de serveis amb terceres 
persones haurà de complir amb les 
limitacions establertes per l’article 29.7.d) 
de la LGS, interpretat de conformitat amb 
l’article 68.2 del RLGS. Aquestes 
limitacions fan referència a la impossibilitat 
del beneficiari (inclosos els membres de 
l’agrupació sense personalitat jurídica 
quan s’escaigui) de concertar serveis amb 
persones vinculades amb el beneficiari 
(socis, familiars, assalariats, 
administradors, representants legals, etc). 
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Partida 
Número de 

despesa 
Concepte 

Import no 

acceptat 

(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 

imputació 

En aquest cas, la Diputació de Barcelona 
podrà autoritzar excepcionalment la 
concertació dels serveis, si el beneficiari 
ho comunica prèviament, de manera 
raonada, i la contractació es fa de 
conformitat amb les condicions normals de 
mercat. A tal efecte, es presentarà un 
pressupost complert de l’activitat 
concertada i el seu preu total previst. A 
més el beneficiari haurà de justificar 
l’impossibilitat d’acudir a la contractació 
d’altres professionals o empreses 
disponibles en el mercat.[...] 
 
No es va comunicar prèviament a la 

Diputació de Barcelona que la persona 

que realitzaria el servei és el germà del 

president de l’entitat. 

A més en el document (Pla Estratègic 
ADEL) aportat com a font de verificació 

apareix com autor el Sr. X, però en cap 

cas hi apareix el nom del Sr. XXX, com 

autor. 

42 
Subministrament-

materials de 
difusió 

941,93€ 

Calia presentar la boleta de venta 
cancel·lada i amb els impostos 
desglossats. 
Boleta de venta està cancel·lada però en 
comprovar els impostos a la web del 
SUNAT, consta com no liquidats. 

A3 Viatges i 
estades 

 

 

54 Bitllet avió 862,93€ 

Presenten la factura de l’empresa 
emissora dels bitllets d’avió i traspàs de 
l’import a la persona que se suposa que ha 
pagat el Bitllet. NO es presenta apunt 

bancari en el que consti que el Sr.X 

paga 862,93 € a lastminute o un rebut 

per part de lastminute. 

56 Bitllet avió 910,63€ 

 
Presenten la factura de l’empresa 
emissora dels bitllets d’avió i traspàs de 
l’import a la persona que se suposa que ha 
pagat el Bitllet. NO es presenta apunt 

bancari en el que consti que el Sr.X 

paga 910,63 € a lastminute o un rebut 

per part de lastminute. 

58 Transport 18,50€ 

Calia presentar la “boleta de viaje” 
cancel·lada. 
El comprovant de pagament no està 

cancel·lat. 

59-60-62 Alimentació 24,21€ 

Calia presentar la “boleta de venta” 
cancel·lada i amb els impostos 
desglossats. 
Els comprovants de pagament no estan 

cancel·lats ni s’ha liquidat els impostos 

(comprovat a la web del SUNAT) 

A4 Altres 67 Lloguer estands 254,96€ 

Calia presentar la “boleta de venta” 
cancel·lada i amb els impostos 
desglossats. 
El comprovant de pagament no està 
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Partida 
Número de 

despesa 
Concepte 

Import no 

acceptat 

(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 

imputació 

cancel·lat ni s’ha liquidat els impostos 

(comprovat a la web del SUNAT) 

76 material difusió 456,09€ 

Calia presentar la “boleta de venta” 
cancel·lada i amb els impostos 
desglossats. 
Boleta de venta està cancel·lada però en 
comprovar els impostos a la web del 
SUNAT, consta com no liquidats. 

Total justificació no acceptada 16.278,95€  
 
Per tal de justificar la despesa que s’ha abonat en efectiu l’entitat presenta “boletas de 
venta”, “boletos de viaje” i “recibo por honorarios”, els quals haurien d’estar 
“cancel·lats” i amb els impostos desglossats segons les bases de la convocatòria. 
 
De manera generalitzada, quasi tots els comprovants de pagament es presenten 
sense haver desglossat els impostos. Segons comunica UCLT al centre gestor, 
mitjançant nota informativa signada pel president de l’entitat, la normativa estatal 
peruana no contempla sempre l’obligació de desglossar els impostos: Resolución de 
Superintendencia nº 007-99-SUNAT actualitzada al 31-12-2018 amb la  Resolución de 
Superintendencia nº 312-2018-SUNAT. 
 
Hi ha tot un seguit de justificants de despesa en aquest projecte que no queda 
constància que hagin estat cancel·lats, i per tant no s’accepten com a comprovant de 
pagament, excepte si es pot comprovar a la pàgina web del SUNAT- Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-
itconsultaunificadalibre/consultaUnificadaLibre/consulta que s’han liquidat els 
impostos. Donades les garanties que ofereix l’esmentada pàgina web a l’hora de 
verificar la traçabilitat dels pagaments al Perú, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament com a criteri per aquest projecte ha acceptat com a pagades les 
despeses no cancel·lades i que tingui constància que s’han abonat els impostos de 
conformitat a l’esmentada pàgina web. 
 
Pel que fa a la partida de Recursos Humans, només es justifica com a tal la 
contractació del Sr. X  
 
D’altra banda, l’entitat ha considerat les despeses derivades de la contractació del Sr. 
X, com a despeses de contractació de serveis externs. En data 25 d’octubre de 2017 
mitjançant un correu electrònic, aquesta Oficina ja va advertir a UCLT que “no 
considerava correcta” l’esmentada contractació. 
 
L’entitat aporta com a font de verificació una còpia dels dos “Contractos Laborales” 
(2017 i 2018) signats pel president de l’Entitat-Sr. X (“empleador”) i el Sr. X 
(“contratado”); també s’aporten justificants de pagament emesos mensualment arrel 
del pagament de la remuneració establerta en els esmentats contractes (11 
pagaments des del juny del 2017 al maig del 2018). És per tot això, i tenint en compte 
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les  funcions i contingut del lloc de treball que es desenvolupa, coordinador tècnic del 
projecte (realitzar i coordinar les activitats programades), s’ha conclòs que la relació 
entre l’entitat i el Sr. X es pot assimilar a una contractació laboral (Partida A1 Recursos 
Humans). En conseqüència s'hauria d'aplicar el % de limitació de les bases (article 
16.3.), encara que la despesa estigui en una altra línia pressupostària. 
 
Tanmateix, hi ha despesa consignada a la partida de Recursos Humans, que no ha 
estat correctament justificada: 

• Núm. de despesa: 3-4-5-6-7-8  
• Concepte: Partida Recursos humans: nòmina  
• Import: 7.203,52 €  
• Motiu pel qual no s’accepta la seva imputació: S’aporten apunts bancaris en què 

només consta el núm. de compte bancari i el núm. del xec, però no es pot 
identificar el receptor (no hi surt el nom i cognoms del destinatari) ni l’emissor del 
xec.  

 
El citat informe indica que quedant justificats com a despeses directes un total de 
40.486,17 € (=Justificació parcial 22.575,94 € més Justificació final 17.910,23 €). 
Tenint en compte que només es pot imputar com a despeses indirectes el 7 % de les 
directes correctament justificades, només es podran imputar com a despeses 
indirectes 2.834,03 €. En total s’accepta com a correctament justificat l’import de 
43.320,20 € dels 59.970 € de la subvenció atorgada. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 2 de desembre de 2020  
i atès que el projecte s’ha desenvolupat satisfactòriament en la seva totalitat, proposa 
revocar la diferència entre la subvenció inicialment atorgada 59.970,00 € i l’import 
correctament justificat 43.320,20 €, és a dir, procedir a la revocació parcial de 
16.649,80 €. 
 
Vist que l’import correctament justificat és 43.320,20 € i la suma dels imports avançats 
a l’entitat és de 53.973 €, en el moment de l’aprovació definitiva d’aquesta revocació 
parcial caldrà que l’entitat reintegri a aquesta corporació la diferència, és a dir l’import 
de 10.652,80 €.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment,  s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de SETZE MIL SIS-
CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (16.649,80 €) en 
relació amb la subvenció de CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS 
(59.970 €) atorgada a la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa pel projecte 
“Fortalecimiento del Cooperativismo y el Área de Desarrollo Económico Local (ADEL) 
en la Municipalidad Provincial de Satipo, Perú” en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 
609/16, de data 24 de novembre de 2016, de conformitat amb l’informe elaborat per 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 2 de desembre de 2020 que 
consta a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa un termini 
d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
per tal que presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri 
oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es 
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procedirà a tramitar la revocació definitiva i a requerir el reintegrament de l’import de 
DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(10.652,80 €), corresponent a la suma dels pagaments avançats per la Diputació de 
Barcelona a l’entitat beneficiària, CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-
TRES EUROS (53.973 €) menys la quantitat correctament justificada per l’entitat, és a 
dir QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(43.320,20 €). 
  
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment les revocacions totals de diverses subvencions concedides en el 
marc de la convocatòria 10253/2018 (Exp. núm. 2018/17144).- 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 del 26 de setembre de 

2019, va aprovar per acord núm. 376, la concessió de diverses subvencions en el 
marc de la convocatòria 10253/2018, per un import de 149.573,40 € (cent quaranta-
nou mil cinc-cents setanta-tres euros i quaranta cèntims).  
 

2. En aquest acord de concessió, a les entitats següents se’ls va atorgar una 
subvenció de l’Àrea de Presidència pels projectes i imports que es detallen: 

 

NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
G65327348 

Associació Geganters i grallers del 
carrer de la Riera 

25è. Aniversari  1.954,50 € 

G18779082 Federación Española de Epilepsia 
Fèria d'investigació en 
epilèpsia 

805,00 € 

G67118174 
Associació 9 Món, acompanyant 
Migjorn 

Moments de Creació. Part 
i Art. 

1.535,70 € 

 
3. D’acord amb la base 19 de la convocatòria relativa al termini, forma i lloc de 

justificació, “Les subvencions atorgades per a les activitats de la convocatòria de 
l’any 2019 hauran de justificar-se entre l’1 d’octubre de 2019 i el 15 de novembre 
de 2019”. 

 
4. D’acord amb la base 20.1 de la convocatòria “En el cas que els documents 

presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a 
l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades, i disposaran 
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d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per esmenar-les, a partir 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.”  

 
5. D’acord amb la base 20.2 de la convocatòria, “Si un cop finalitzat el termini de 

presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat”. 

 
6. L’article 19.3 de la Llei general de subvencions determina que “L'import de les 

subvencions en cap cas pot ser d'una quantia tal que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost 
de l'activitat subvencionada”. 

 
7. L’article 48 b) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Barcelona determina que la Diputació pot revocar totalment o parcialment la 
subvenció concedida en el cas que el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa 
actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o 
privat, que sumats a la de la Diputació de Barcelona superin el cost total de l’obra 
o de l’activitat subvencionada o el percentatge fixat en la convocatòria. 

 
8. L’Associació de Geganters i grallers del carrer de la Riera no va presentar el 

compte justificatiu en les dates establertes i per aquest motiu, en data 25 de 
novembre de 2019, es va posar a disposició de l’entitat un requeriment formal per 
tal que, en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des 
de la recepció del requeriment, presentessin el compte justificatiu simplificat, amb 
l’advertiment que, passat aquest termini sense l’aportació de la documentació 
corresponent, es procediria a la revocació de la subvenció. Passat el termini 
atorgat, l’Associació de Geganters i grallers del carrer de la Riera no presenta cap 
documentació, per la qual cosa es proposa aprovar inicialment la revocació total 
de la subvenció atorgada. 

 
9. La Federación Española de Epilepsia va presentar el 15 de novembre de 2019, 

dins el termini establert, el compte justificatiu relatiu a la subvenció concedida. La 
revisió de la documentació va fer palesos uns errors que s’havien d’esmenar i van 
ser requerits a través de diversos correus electrònics, (correu de data 4/5/2020 
reenviat en data 5/6/2020 i 7/10/2020) i també per via telefònica els dies 7 i 19 
d’octubre de 2020, amb el compromís per part de l’entitat d’aportar la 
documentació requerida, fins arribar al 29 d’octubre de 2020, quan es posa a 
disposició de l’entitat un requeriment formal per tal que presentin la documentació 
justificativa esmenada en un termini màxim de deu dies hàbils, amb l’advertiment 
que passat aquest termini sense l’aportació de la documentació corresponent es 
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui. 
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Atès que la Federación Española de Epilepsia no ha presentat cap documentació, 
es proposa aprovar inicialment la revocació total de la subvenció atorgada. 

 
10. L’Associació 9 Mon Acompanyant Migjorn, va presentar el 13 de novembre de 

2019, dins el termini establert, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció atorgada mitjançant compte justificatiu simplificat. 
 
En el compte justificatiu presentat, l’entitat declara un cost final de l’activitat de 
17.995,32 € i uns ingressos de 18.034,7 €, per tant estaríem en un supòsit de 
sobrefinançament. En diverses ocasions se’ls va anar informant que havien 
d’esmenar aquest compte justificatiu, ja que només es poden comptar com a 
elegibles les factures que estiguin relacionades al compte justificatiu que siguin 
correctes i de les quals es tingui constància del seu pagament. En data 26 de 
maig d’enguany es va enviar un correu electrònic a l’entitat per tal que fes arribar 
un certificat on declaressin els ingressos reals destinats a l’activitat, informant-los 
que, amb la documentació presentada fins aquella data, hi havia un 
sobrefinançament que feia inviable el pagament de la subvenció. L’Associació 9 
Mon, acompanyant Migjorn respon al correu en data 28 de maig de 2020 dient que 
no presentaran més documentació a la ja aportada, per la qual cosa, en data 29 
de maig de 2020, se’ls informa que, d’acord amb la documentació justificativa que 
consta, l’activitat té sobrefinançament i que per aquest motiu, s’haurà de revocar 
totalment la subvenció per part de l’òrgan competent 

 
A la vista de la documentació presentada per l’Associació 9 Mon, acompanyant 
Migjorn hi ha un sobrefinançament de l’activitat, motiu pel qual, d’acord amb 
l’article 19.3 de la Llei general de subvencions, es proposa aprovar inicialment la 
revocació total de la subvenció atorgada. 

 
11. L’import total de les revocacions esmentades anteriorment és de 4.295,20 € 

(quatre mil dos-cents noranta-cinc euros amb vint cèntims). 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14.1 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de subvencions 

(LGS) assenyala l’obligació del/a beneficiari/ària de justificar davant l’òrgan 
concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que es determini de la concessió de la 
subvenció. 
 

2. L’article 19.3 de la LGS determina que l'import de les subvencions en cap cas pot 
ser d'una quantia tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada. 

 
3. Així mateix, l’article 30.8 de la LGS estableix que l'incompliment de l'obligació de 

justificar la subvenció en els termes que estableix el capítol IV o el fet que la 
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justificació sigui insuficient comporta el reintegrament en les condicions que preveu 
l'article 37 de la LGS. 

 
4. L’article 37 de la LGS estableix que és causa de reintegrament l’incompliment de 

l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix 
l'article 30 de la mateixa Llei. 

 
5. L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança) 
pel que fa als supòsits de revocació de les subvencions. 

 
6. La convocatòria 10253/2018 que incorpora les bases específiques per a la 

concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades 
sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments 
commemoratius any 2019, aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 
29 de novembre de 2018 (A-558/2018).  

 
7. L’acord 376/2019 aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària de 26 de 

setembre de 2019, pel qual es proposa aprovar la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a 
activitats excepcionals / singulars i esdeveniments commemoratius any 2019.  

 
8. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa l’apartat 
3.3 en relació amb l’apartat 7 de la de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019 i publicada al BOPB 19 de desembre de 2019. 

 
En virtut d’això es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment la revocació total de les subvencions següents, pels 
motius que s’exposen: 
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NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT A 
REVOCAR 

NUM. OP. 
COMPTABLE 

NUM. OP. 
COMPTABLE 

MOTIU 
REVOCACIO 

G65327348 

Associació 
Geganters i 
grallers del 
carrer de la 
Riera 

25è. 
Aniversari  

1.954,50 € 1903002947/30 2003902505 
Manca de 
justificació 

G18779082 
Federación 
Española de 
Epilepsia 

Fèria 
d'investigació 
en epilèpsia 

805,00 € 1903002947/39 2003902506 
Manca de 
resposta al 
requeriment 

G67118174 

Associació 9 
Món, 
acompanyant 
Migjorn 

Moments de 
Creació. Part 
i Art. 

1.535,70 € 1903002947/75 2003902507 
Sobrefinançament 

de l’activitat 

 
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats que se’ls revoqui la 
subvenció, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta 
resolució, per tal que presentin les al·legacions o documents que considerin oportuns, 
d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança general de subvencions, amb l’advertiment 
que, en cas de no presentar cap al·legació a la revocació inicial, aquesta esdevindrà 
definitiva. 
 
Tercer. En cas que la revocació inicial esdevingui definitiva, REDUIR l’autorització i 
disposició de la despesa relativa als imports revocats que ascendeixen a un total de 
4.295,20 € (quatre mil dos-cents noranta-cinc euros amb vint cèntims) a l’aplicació 
pressupostària G/10500/23110/48900, del pressupost 2020. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució als interessats, en la part que els afecta.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 
terminis d’execució i de justificació, i procedir al corresponent reajustament de 
la despesa, d’una actuació inclosa en el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del 
Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a 
conseqüència de la represa del termini suspès el 14 de març de 2020 (Exp. núm. 
2016/0006605).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 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, així 
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com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i les 
metodologies d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

 
2. Vist el règim especial de la ciutat de Barcelona, el qual ve configurat per la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, i la Llei 1/2006, de 13 de març, de règim especial de l’Ajuntament de 
Barcelona, i d’acord amb el sistema de cooperació recollit en la clàusula quarta del 
Protocol general, la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 es va 
instrumentar per via d’un conveni específic, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 14 de juliol de 2016 (AJG 328/16). En data 7 de 
setembre de 2016, ambdues institucions el van subscriure. 

 
3. En data 20 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar una addenda al referit conveni per tal d’incloure-hi, d’una banda, la 
concessió d’un ajut per a l’actuació “Millores en centres educatius” i, de l’altra, 
establir els mecanismes de seguiment de l’execució del conveni (AJG 363/17). 
Les parts van subscriure l’addenda en data 9 d’octubre de 2017. 

 
4. L’acord tercer del conveni recull la voluntat de la Diputació de Barcelona de 

col·laborar econòmicament en el desenvolupament de diverses actuacions. Entre 
aquestes, hi figura “Noves actuacions al Castell de Montjuïc”, amb una aportació 
de 2.000.000 euros periodificats en tres anualitats: 1.200.000 euros el 2017, 
500.000 euros el 2018 i 300.000 euros el 2019. Per aquests darrers s’establia el 
30 de novembre de 2020 com a termini màxim per executar i justificar la despesa. 

 
5. Els terminis administratius van quedar suspesos el 14 de març de 2020 a l’empara 

del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19. 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. En conseqüència, 
s’han addicionat 79 dies naturals al termini d’execució i de justificació inicial, amb 
la qual cosa el termini que inicialment finalitzava el 30 de novembre de 2020 ara 
finalitza el 17 de febrer de 2021. 

 
6. D’acord amb la previsió anterior, l’Ajuntament de Barcelona ha posat de manifest 

que estima que 150.000,00 euros de l’actuació “Noves actuacions al Castell de 
Montjuïc” s’executin el 2021. 

 
7. Atès que el nou termini s’estén al 2021, cal procedir a aprovar la modificació dels 

terminis d’execució i de justificació i reajustar la despesa de l’actuació “Noves 
actuacions al Castell de Montjuïc”. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

8. Les altres dues actuacions incloses en el conveni, “Obra civil túnels viaris carrer 
Castillejos – carrer Badajoz” i “Manteniment de centres educatius”, s’han justificat 
en la seva totalitat i, per tant, respecte d’elles, no cal adoptar cap acord. 

 
9. En preveure’s compromisos futurs de despesa, d’acord amb el que recull el decret 

número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del 
pressupost corporatiu, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
10. El pacte desè del conveni subscrit preveu que la modificació d’algun aspecte 

requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
 

Fonaments de dret 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.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 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 li atribueix la competència per aprovar convenis 
específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 euros. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. AMPLIAR els terminis d’execució i justificació de l’actuació “Noves actuacions 
al Castell de Montjuïc”, inclosa en el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a conseqüència de la represa del 
termini suspès el 14 de març de 2020; tot establint com a data de finalització d’ambdós 
terminis el 17 de febrer de 2021. 
 

Segon. APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que es conté en l’annex 1 que forma part del 
present dictamen. 
 

Tercer. REAJUSTAR comptablement la despesa autoritzada i disposada en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 328/16, de 14 de 
juliol de 2016, com a conseqüència de la modificació dels terminis aprovada a l’acord 
primer, sense que aquesta redistribució comporti l’increment de l’ajut concedit, d’acord 
amb el detall següent: 
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Anualitat 2020: 
 

REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia de cent cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) a càrrec de l’aplicació G/50200/33600/76260 (núm. operació 
pressupostària: 2003902442). 
 

Anualitat 2021: 
 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a 
càrrec de l’aplicació G/50200/33600/76260 (núm. operació pressupostària: 
2003004820). 
 

Quart. CONDICIONAR l'aplicació dels recursos a l'aprovació definitiva del pressupost 
de l’exercici 2021 de la Diputació de Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient. 
 

Cinquè. REMETRE electrònicament l’addenda al conveni aprovada en el present acte 
a la Sindicatura de Comptes, dins dels tres mesos següents a la seva subscripció. 
 

Sisè. REMETRE electrònicament l’addenda al conveni aprovada en el present acte 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. 
 

Setè. NOTIFICAR aquest acte a l’ens destinatari.” 
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9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2019 
amb termini de justificació fins el 18 de juny de 2020 (Exp. núm. 2018/0016349).- 
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 reunió de 25 d’abril de 2019, 

va resoldre la concessió d'ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2019 (AJG 187/19), que el mateix òrgan havia aprovat el 20 de 
desembre de 2018 (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 32 del règim del Catàleg 2019, els ajuts amb termini 

d’execució entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 s’havien de justificar com 
a molt tard el 31 de març de 2020. 

 
3. Els terminis administratius van quedar suspesos el 14 de març de 2020 a l’empara 

del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
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. En conseqüència, el termini de 
justificació que inicialment finalitzava el 31 de març de 2020 va passar a finalitzar el 
18 de juny de 2020. 

 
4. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9242/2020, de 3 

d’octubre de 2020, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del 
Catàleg de serveis de l’any 2019 amb termini de justificació fins el 18 de juny de 
2020 i es va habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
publicació per tal d’al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no justificats. L’anunci d’aquesta 
resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 6 
d’octubre de 2020. 

 
5. El període d’audiència va finalitzar el 28 d’octubre de 2020. Els centres gestors han 

deixat constància de l’estat dels ajuts mitjançant els respectius informes, que 
s’incorporen a l’expedient; per la qual cosa procedeix aprovar la liquidació definitiva. 

 
6. S’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions comporta el 

corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la corporació i el 
reintegrament dels imports pagats per avançats, quan escaigui. 
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Fonaments de dret 
 

1. L’aprovació de la liquidació definitiva quan comporta revocació de recursos és 
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 

 
2. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, amb relació a les renúncies presentades i els 
efectes comptables que d’aquestes es deriven amb relació a la liquidació. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2019 amb termini de justificació fins el 18 de juny de 2020 i, en conseqüència, 
acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que s’indiquen en els acords 
següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les renúncies totals o parcials dels ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2019 que es detallen en l’annex 1 que forma part del present 
dictamen, d’acord amb els informes dels centres gestors. 
 
Tercer. APROVAR les revocacions totals o parcials dels ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2019 que es detallen en l’annex 1 que forma part del present 
dictamen, d’acord amb els informes dels centres gestors. 
 
Quart. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors, 
en el sentit de reduir les disposicions de la despesa aprovades, sense que s’hagi 
d’efectuar cap reintegrament a dites aplicacions pressupostàries quan les despeses no 
s’han incorporat al pressupost actual com a romanent de crèdit. 
 
Cinquè. ESTABLIR que, en el cas en què escaigui el reintegrament, aquest es pot fer 
efectiu mitjançant transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb 
número IBAN: ES33 0182 6035 44 0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de 
Barcelona amb número IBAN: ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank), amb el 
benentès que, en cas que no es faci, el deute es cancel·larà mitjançant compensació 
amb el pagament d’altres subvencions o de qualsevol altre import que la Diputació de 
Barcelona pugui tenir pendent de pagament a favor de l’ens deutor. 
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Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableixen els articles 40.4 del règim del 
Catàleg de serveis de l’any 2019, 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.” 
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10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018 
amb termini de justificació fins el 18 de juny de 2020 (Exp. núm. 2017/0009086).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 26 d’abril 

de 2018 (AJG 170/18), va resoldre el procediment per a la concessió d’ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, que el mateix òrgan havia aprovat el 18 de desembre 
de 2017 (AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 30 del règim del Catàleg 2018, el període d’execució dels ajuts 

comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018, mentre que el termini de 
justificació finalitzava el 31 de març de 2019; llevat dels ajuts pluriennals i dels ajuts 
amb execució entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, que finalitzava el 31 
de març de 2020. 

 
3. La liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg 2018 amb període 

d’execució entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 i termini de justificació 
fins al 31 de març de 2019 va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en data 31 d’octubre de 2019 (AJG 519/19), mentre que la liquidació 
definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg 2018 els terminis d’execució i de 
justificació s’havien ampliat fins el 30 de juny de 2019 i el 30 de setembre de 2019, 
respectivament, va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 30 de juliol de 2020 (AJG 336/20). 

 
4. Respecte dels ajuts pluriennals i dels ajuts amb execució entre l’1 de gener i el 31 

de desembre de 2019, el termini de justificació dels quals finalitzava el 31 de març 
de 2020, els terminis administratius van quedar suspesos el 14 de març de 2020 a 
l’empara del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat 
d’alarma i va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19. 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. En 
conseqüència, el termini de justificació que inicialment finalitzava el 31 de març de 
2020 va passar a finalitzar el 18 de juny de 2020. 

 
5. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9248/20, de 3 

d’octubre de 2020, es va aprovar la liquidació provisional d’aquests ajuts i es va 
habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació per 
tal que els ens poguessin al·legar el que estimessin pertinent i/o de presentar 
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justificacions pendents. L’anunci d’aquesta resolució es va publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 6 d’octubre de 2020. 

 
6. El període d’audiència va finalitzar el 28 d’octubre de 2020. Els centres gestors han 

deixat constància de l’estat dels ajuts mitjançant els respectius informes, que 
s’incorporen a l’expedient; per la qual cosa procedeix aprovar la liquidació definitiva. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’aprovació de la liquidació definitiva quan comporta revocació de recursos és 

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 

 
2. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, amb relació a les renúncies presentades i els 
efectes comptables que d’aquestes es deriven amb relació a la liquidació. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2018 amb termini de justificació fins el 18 de juny de 2020 i, en conseqüència, 
acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que s’indiquen en els acords 
següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les renúncies totals o parcials dels ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2018 que es detallen en l’annex 1 que forma part del present 
dictamen, d’acord amb els informes dels centres gestors. 
 
Tercer. APROVAR les revocacions totals o parcials dels ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2018 que es detallen en l’annex 1 que forma part del present 
dictamen, d’acord amb els informes dels centres gestors. 
 
Quart. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors, 
en el sentit de reduir les autoritzacions i disposicions de la despesa aprovades, sense 
que s’hagi d’efectuar cap reintegrament a dites aplicacions pressupostàries quan les 
despeses no s’han incorporat al pressupost actual com a romanent de crèdit. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableixen els articles 37.4.c) i 40.3 del 
règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona del present acte substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany i la 
suspensió temporal i total de l’execució del projecte d’obra del municipi de 
Caldes de Montbui i del municipi de l’Ametlla del Vallès, corresponent al lot 3, 
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 3: Projectes d’obra municipis de Figaró-Montmany, Caldes de Montbui i 

l’Ametlla del Vallés 
Municipi Preu Import IVA 

(21%) 
Total preu 

(IVA inclòs) 
Figaró-Montmany 114.280,90 € 23.998,99 € 138.279,89 € 
Caldes de Montbui 239.022,83 € 50.194,79 € 289.217,62 € 

Ametlla del 
Vallés 155.251,52 € 32.602,82 € 187.854,34 € 

TOTAL LOT 3 508.555,25 € 106.796,60 € 615.351,85 € 
 
2. L’empresa TONDO ENERGIA SL, en data 13 de març de 2019, va constituir la 

garantia definitiva per import de 25.427,76 €, 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. 1000050697). 

 
3. El contracte corresponent al lot 3 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 
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l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 3 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 el Treball presentat per l’empresa adjudicatària, el termini d’execució de les 
l’obres del lot 3 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 3 començaria a comptar des 
del 18 de desembre de 2019, per la qual cosa el termini finalitzaria el 17 de 
novembre de 2020. 

 
8. En data 13 de març 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 Figaró-Montmany, notificant la 
seva aprovació al contractista el 18 de març de 2020. 

 
9. 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. 

 
10. L’11 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 234, es va prendre 

raó de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les citades obres, 
amb efectes des de l’11 de maig de 2020, establint-se el 13 de gener de 2021 com 
a nou termini de finalització de les obres. 

 
11. Cal ajustar comptablement l’import de la despesa aprovada i disposada inicialment 

en aquesta contractació ja que quan es va aprovar l’acord de la Junta de Govern 
anomenat en el fet anterior no es van adequar les anualitats de la despesa al nou 
termini de finalització de les obres. 

 
II  FETS PROJECTE D’OBRA MUNICIPI DE FIGARÓ-MONTMANY 
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1. En data 28 de setembre de 2020, es va formalitzar una acta de preus 
contradictòries núm. 1 per l’execució de les obres del projecte del municipi de 
Figaró-Montmany, 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: 

 
 “.../... 
 

PREU CONTRADICTORI 01 
ml aïllament en circuit existent 
Substitució de l'aïllament tèrmic dels circuits exteriors en coberta de l'edifici, 
preexistents, per a adequació a RITE, amb  aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica 
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

29,22 EUROS / Ml 
 

PREU CONTRADICTORI 02 
ml protecció per exteriors d'aïllament en circuit existent 
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 
0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

29,23 EUROS / Ml 
 

 
PREU CONTRADICTORI 03 
ut Maniguet flexible per a refredadora de coberta 
Maniguet flexible per a refredadora de coberta, d'EPDM amb brides, de diàmetre 
nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, 
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat 

63,46 EUROS / Ut 
 

PREU CONTRADICTORI 04 
ut Comptador de calories per un cabal nominal de 6m3/h i 16 bar 
Comptador de calories de tipus hidrodinàmic  (Circuit nova refredadora), sense peces 
mòbils, amb les següents característiques: 
· Cabal nominal de 6,0 m3/h i pressió nominal de 16 bar 
· De 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1" 
· Inclou sonda de temperatura de baix consum  
· capçal electrònic integrable amb Loxone Config o similar 
· Muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes 
 

534,85 EUROS / Ut 
 

PREU CONTRADICTORI 05 
ut treballs en circuit existent en funcionament 
Treball de buidat, tall de circuits, col·locació de ràcors, i restitució d'aïllament per la 
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col·locació de les vàlvules d'equilibrat en fancoils existents. Preu per unitat de vàlvula 
col·locada 

78,00 EUROS / Ut 
 
PREU CONTRADICTORI 06 
ut armari de protecció d'acer galvanitzat de 60x80x80cm 
Armari de protecció per als motors de les vàlvules de 3 vies en la seva connexió als 
circuits de les refredadores a coberta, contra la intempèrie, metàl·lic, de col·locació 
recolzada sobre la coberta, en forma de barret, amb planxa d'acer galvanitzat i perfil 
tubular 30x30 pintat, dimensions aproximades 60x80x80cm (fons x ample x alt) 
 

350,00 EUROS / Ut 
 

PREU CONTRADICTORI 07 
ut integració del recuperador de calor al sistema de telegestió 
Comandament i integració del recuperador de calor del badalot de coberta amb el 
sistema de control Loxone, i integració del nou comptador Modbus al control loxone, 
amb caixa de proteccions i maniobra, i part proporcional de connexió, cablejat i 
proteccions 

527,00 EUROS / Ut 
 

 
PREU CONTRADICTORI 08 
ut sistema omplerta pneumàtica 
Subministrament i col·locació de conjunt 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 09 
ml conducte d'acer inoxidable de 54mm 
Subministrament i col·locació de conducte d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb 
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1.2 mm de gruix de paret, sèrie 
1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment 

35,85 EUROS / Ml 
 

PREU CONTRADICTORI 10 
ml conducte d'acer inoxidable de 35mm 
Subministrament i col·locació de conducte d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb 
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment 

21,36 EUROS / Ml 
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PREU CONTRADICTORI 11 
ut ventilació sitja 
Subministrament i col·locació de reixa de formigó de ventilació, per a sitja, amb 
protecció de malla metàl·lica per evitar sortida d'estella durant la càrrega. 

84,78 EUROS / Ut 
 

PREU CONTRADICTORI 12 
ut ventilació sala de calderes 
Subministrament i col·locació de reixa de formigó de ventilació, per a sala de caldera 

 
2. En data 9 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: 

 
“.../.... 
 
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 3: Execució de les obres i legalització de la 
instal·lació de calderes de biomassa als municipis de Caldes de Montbui, el Figaró-
Montmany i l’Ametlla del Vallès a l’empresa TONDO ENERGIA SL, amb NIF B64217425, 
per un import de 508.555,25€ més IVA del 21 %, resultant un total de 615.351,85 € IVA 
inclòs. 
 
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi del FIGARÓ-MONTMANY és de 
114.280,90€ més IVA del 21 %, resultant un total de 138.279,89€ iva inclòs. 
 
El contracte estableix un termini d’execució de onze (11) 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 57 dies degut a motius derivats de la COVID-19. La nova 
data en que conclou el termini d’execució de les obres del Lot 3 és el dia 13 de gener de 
2021. 
 
Les obres objecte del present contracte consisteixen en la instal·lació d’una caldera de 
biomassa al centre cívic del municipi de FIGARÓ-MONTMANY. 
 
1. Estat de l’execució del contracte en el projecte del Figaró-Montmany. 
 
L’obra es troba executada al 49,41 % en data de 31 d’agost Actualment s’ha executat les 
parets de la sala de calderes i sitja, la caldera ja es troba col·locada al seu lloc, i s’estan 
realitzant les instal·lacions interiors. 
 
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. 
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.../... 
 
3. Proposta d’aprovació de nous preus. 
 
Es proposa l’aprovació de nous preus motivats per poder afrontar aquestes circumstàncies 
imprevisibles aparegudes durant el transcurs de l’obra. Els nous preus no suposen una 
alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original i són els següents: 
 
Preus derivats de modificacions no substancials. Que no tenen com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a l’inicial. Que no introdueixen condicions que, 
d’haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de 
candidats diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’oferta 
acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació. 
Que no haguessin requerit d’una classificació del contractista diferent a la que es va exigir 
en el procediment de licitació original. Que no alteren l’equilibri econòmic del contracte en 
benefici del contractista de manera no prevista en el contracte inicial. Que no amplien de 
forma important l’àmbit del contracte ni suposen una alteració en la quantia del contracte 
superior al 15 per cent del preu inicial del mateix. 
 
PC01 ml aïllament en circuit existent 

Substitució de l'aïllament tèrmic dels circuits exteriors en coberta de l'edifici, 
preexistents, per a adequació a RITE, amb  aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per 
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. 
 29,22€/ml 

 
PC02 ml protecció per exteriors d'aïllament en circuit existent 

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 
0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. 
 29,23€/ml 

 
PC03 ut Maniguet flexible per a refredadora de coberta 

Maniguet flexible per a refredadora de coberta, d'EPDM amb brides, de diàmetre 
nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, 
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat. 
 63,46€/ut 

 
PC04 ut Comptador de calories per un cabal nominal de 6m3/h i 16 bar 

Comptador de calories de tipus hidrodinàmic  (Circuit nova refredadora), sense peces 
mòbils, amb les següents característiques: 
· Cabal nominal de 6,0 m3/h i pressió nominal de 16 bar 
· De 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1" 
· Inclou sonda de temperatura de baix consum  
· capçal electrònic integrable amb Loxone Config o similar 
· Muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. 
  
 534,85€/ut 
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PC05 ut treballs en circuit existent en funcionament 
Treball de buidat, tall de circuits, col·locació de ràcors, i restitució d'aïllament per la 
col·locació de les vàlvules d'equilibrat en fancoils existents. Preu per unitat de vàlvula 
col·locada. 
 78,00€/ut 

 
PC06 ut armari de protecció d'acer galvanitzat de 60x80x80cm 

Armari de protecció per als motors de les vàlvules de 3 vies en la seva connexió als 
circuits de les refredadores a coberta, contra la intempèrie, metàl·lic, de col·locació 
recolzada sobre la coberta, en forma de barret, amb planxa d'acer galvanitzat i perfil 
tubular 30x30 pintat, dimensions aproximades 60x80x80cm (fons x ample x alt). 
  
 350,00€/ut 

 
PC07 ut integració del recuperador de calor al sistema de telegestió 

Comandament i integració del recuperador de calor del badalot de coberta amb el 
sistema de control Loxone, i integració del nou comptador Modbus al control loxone, 
amb caixa de proteccions i maniobra, i part proporcional de connexió, cablejat i 
proteccions. 
 527,00€/ut 

 
Des de la redacció del projecte fins a l’execució de les obres, l’Ajuntament ha realitzat una 
nova instal·lació d’una refredadora a la coberta per donar servei a les plantes 2 i 3 de 
l’edifici. Al revisar l’estat d’aquesta nova maquinària i la instal·lació existent a coberta s’ha 
vist que te una sèrie de deficiències que cal resoldre perquè la instal·lació disposi de les 
adequades condicions de funcionament, rendiment energètic, confort tèrmic i garanteixi les 
condicions normatives que permetin la seva legalització. Els aïllaments estant malmesos per 
l’acció del sol i la intempèrie, per aquest motiu cal substituir-lo i disposar-hi una protecció 
mecànica i contra la intempèrie, i cal col·locar uns maniguets antivibratoris a la refredadora 
així com també un comptador de calories preceptiu per RITE i per tal de poder fer-ne la 
telegestió. Així mateix, s’ha vist que els fan-coils instal·lats per l’Ajuntament a les estances 
interiors de la planta P2 i P3, de forma prèvia a l’adjudicació del contracte, no tenen vàlvula 
d’equilibrat, aquesta vàlvula estava prevista en pressupost però es preveia col·locar-la en 
una instal·lació de nova execució, sense funcionament, i en cap cas reformar els circuits 
existents. La realitat és que en aquests moments la instal·lació està amb pressió, per aquest 
motiu, per poder col·locar cadascuna de les vàlvules, cal fer un buidat previ de les 
conduccions del ramal corresponent, tall de circuits, col·locació de ràcors i maniguets i 
posteriorment tornar a posar-ho en càrrega fent prova d’estanqueïtat. Finalment, en 
aquestes feines prèvies realitzades per l’Ajuntament, s’ha instal·lat un recuperador de calor 
a la coberta que, per tal de poder gestionar bé la telegestió, cal integrar-lo al sistema 
integrant-ne els horaris i condicions de funcionament. 
 
PC08 ut sistema omplerta pneumàtica 

Subministrament i col·locació de conjunt 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 
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El projecte preveia un sistema d’omplerta molt complexa, en el que el camió abocava 
l’estella a una tremuja volada sobre el riu Congost. S’ha vist la necessitat de modificar 
aquest sistema d’omplerta degut a diversos motius, el primer, per una qüestió de seguretat 
en la càrrega ja que durant aquesta estona sorgeix un risc de caiguda evident al riu. En 
segon lloc, aquests tipus d’omplertes ocasionen, habitualment, que alguna part d’estella 
caigui fora de la tremuja, i en aquest cas això significaria la caiguda directe al riu Congost, 
fet que provocaria l’alarma de l’ACA per abocaments no controlats. En tercer lloc, aquesta 
solució té un impacte visual molt elevat a la plaça de ús públic, per aquest motiu, 
l’Ajuntament també ha demanat estudiar una nova possibilitat. Per tots aquests motius s’ha 
decidit eliminar aquest sistema de descàrrega i realitzar-la mitjançant l’omplerta pneumàtica. 

 
PC09 ml conducte d'acer inoxidable de 54mm 

Subministrament i col·locació de conducte d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb 
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1.2 mm de gruix de paret, sèrie 
1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment. 
 35,85€/ml 

 
PC10 ml conducte d'acer inoxidable de 35mm 

Subministrament i col·locació de conducte d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb 
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment. 
 21,36€/ml 

 
El projecte preveia els conductes de calor de polietilè reticulat, solució que no és òptima per 
una xarxa de biomassa al tenir temperatures elevades, i no disposar de barrera de vapor per 
a la formació de llots. Per aquest motiu cal que siguin d’un material adequat per a 
calefacció, com l’acer inoxidable d’unió premsada. 

 
PC11 ut ventilació sitja 

Subministrament i col·locació de reixa de formigó de ventilació, per a sitja, amb 
protecció de malla metàl·lica per evitar sortida d'estella durant la càrrega. 
 84,78€/ut 
 

PC12 ut ventilació sala de calderes 
Subministrament i col·locació de reixa de formigó de ventilació, per a sala de caldera. 
  
 23,22€/ut 
 

El projecte preveia les reixes de ventilació metàl·liques. Tenint en compte que les parets son 
de bloc de formigó i que es troben dins d’un recinte tancat de pública concurrència sense 
guardar, i per evitar possibles actes vandàlics, s’ha vist pertinent que es col·loquin de 
formigó, material molt més resistent i integrat arquitectònicament amb el material de façana. 
 
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 
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aplicada la baixa d’adjudicació del contracte, de forma que, igual que la resta de preus 
unitaris del contracte, s’afectaran per aquests coeficients. 
 
Els preus contradictoris del PC01 al PC12 estan motivats per modificacions no substancials. 
Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments corresponents suposen un import en 
PEM de 8.942,87€. Aquest import representa un increment respecte del preu inicial de l’obra 
de Figaró-Montmany del 7,284 %. 

 
4. Imports que no s’executaran. 

 
En motiu de la modificació del sistema d’omplerta que ha motivat el PC08, deixaran 
d’executar-se les partides d’obra G4412E2, FB2A1125, EB121JBM, EB71UE10, 
EB71UC10, EE22B03, E22D23, EE22B04, EE2D00, EE2D01, EE2D02, EE2D03 i EE2D04, 
consistents en la subestructura metàl·lica de suportament del sistema d’alimentació de la 
sitja, barana de seguretat simple i abatible, línia de vida i conjunt d’elements per a la seva 
fixació, sense fi, armari elèctric pel sense fi, tolva d’omplerta, unitat d’accionament, tub 
allargador, placa de fixació, transport del sistema d’alimentació i posa en funcionament 
d’aquest. L’import resultant d’aquestes partides que deixen d’executar-se en PEM és de 
10.088,70 €. 
 
En motiu del canvi del material dels conductes de calor que ha motivat els PC09 i PC10, 
deixaran d’executar-se les partides previstes en projecte KFB4CB51C0N, KFB4CB51C0PI, 
KFB4GF51F8X7 i KFB4GF51C0P corresponents als conductes de polietilè de diferents 
diàmetres. L’import resultant d’aquestes partides que deixen d’executar-se en PEM és de 
1.774,40 €. 
 
En motiu del canvi del material de les reixes d’impulsió que han motivat els PC11 i PC12, 
deixaran d’executar-se les partides d’obra KKK15241 i KKK15221 corresponents a les 
reixes d’alumini de diferents seccions. L’import resultant d’aquestes partides que deixen 
d’executar-se en PEM és de 116,00 €. 
 
L’import final en PEM que deixa d’executar-se en les partides previstes en projecte és de 
11.979,10 €. Aquest import representa un decrement respecte del preu inicial del contracte 
de l’obra de Figaró-Montmany del 9,757 %. 
 
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 decrement del preu de 
contracte de 2.826,18 € més IVA del 21 % per import de 593,50 €, resultant un total amb 
IVA de 3.419,68 € que representa un decrement total del 2,473 % sobre l’import 
d’adjudicació del projecte primitiu. 
 
El nou preu de contracte s’estableix en 111.454,72 € més IVA del 21 % per import de 
23.405,49 €, resultant un total amb IVA de 134.860,21€. 
 
L’execució d’aquests nous preus no altera les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació i es consideren estrictament indispensables per donar resposta a les causes 
objectives descrites en cada cas. 

 
.../...  

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

 
Segons informe elaborat per el Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució de 
l’Obra, no és necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat de l’obra. 

 
8. Termini d’execució. 

 
Aquests preus contradictoris no suposen la necessitat d’ampliar el termini d’execució de 
l’obra previst que finalitzi el 13 de gener de 2021.” 

PEM del projecte inicial 122.774,70 €

Acta de preus contradictoris núm. 1

Increment PEM APC modificacions no substancials 8.942,87 € 7,2840%
PEM Import que no s'exectua per APC1 modificacions no substancials -11.979,10 € -9,7570%
Total increment PEM APC1 -3.036,23 € -2,4730%
PEM modificat per APC1 119.738,47 €

6% Benefici industrial 7.184,31 €
13% Despeses generals d'empresa 15.566,00 €

Pressupost projecte modificat per APC1 abans IVA 142.488,78 €

Baixa d'adjudicació (21,78%) -31.034,06 €
Import adjudicació modificat amb APC1 abans IVA 111.454,72 €

Increment APC1 abans IVA -2.826,18 € -2,4730%
Increment APC1 modificacions no substancials abans IVA -2.826,18 € -2,4730%

Import adjudicació inicial abans IVA 114.280,90 €
Diferència (Increment APC1 abans IVA) -2.826,18 € -2,4730%

21% IVA -593,50 €
Increment APC1 IVA inclòs -3.419,68 € -2,4730%
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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 decrement del 2,4730 % del preu del 
inicial del projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany, IVA exclòs, i no 
comporta l’alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte ni de les 
condicions essencials 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 i el director facultatiu de l’obra tampoc estima necessari ampliar el termini 
d’execució de l’obra per a la realització dels nous preus. 

 
7. La modificació contractual proposada suposa un decrement del preu del contracte 

de  2.826,18 €, més 593,50 € en concepte de 21 % d’IVA. 
 
8. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el 

sentit de reduir-la en 141,31 €, que resulta d’aplicar el 5 % a 2.826,18 € (IVA 
exclòs), que és l’import de la modificació. 

 
9. La disminució de la despesa derivada de la modificació del contracte per import de 

3.419,68 €, IVA inclòs, revertirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/90100/1721B/65000 del pressupost corporatiu del 2020. 

 
III  FETS PROJECTE D’OBRA MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI 
 
1. El 9 de novembre de 2020 el director facultatiu de l’obra ha emès un informe, la part 

del qual que interessa es reprodueix a continuació:  
 

“.../... 
 
En data 1 d’octubre de 2019 es va signar l’Acta de Replanteig de l’obra i el 18 de desembre 
del mateix any l’Acta d’Inici. Essent el contracte d’un termini d’execució de onze (11) mesos, 
i tenint en compte que es va suspendre durant 57 dies degut a motius derivats de la COVID-
19,  la nova data en que conclou el termini d’execució de les obres del Lot 3 és el dia 13 de 
gener de 2021. 
 
Una vegada signada l’Acta d’Inici l’Ajuntament de Caldes de Montbui va plantejar la 
impossibilitat d’ubicar l’edifici de biomassa al lloc inicialment previst en projecte en motiu 
d’estar en zona de servitud de l’ACA. No va ser fins el 15 de gener de 2020 que 
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l’Ajuntament va facilitar-nos, a través de correu electrònic, l’informe favorable de l’ACA amb 
una nova ubicació de l’edifici consensuada de forma prèvia entre ells dos.  
 
Aquesta nova ubicació proposada va tenir el rebuig dels veïns que el dia 26 de febrer es van 
manifestar a la zona. Després d’una conversa entre els representants dels veïns i 
l’Ajuntament, aquest va decidir buscar una altra ubicació més adient.  
 
Vista la nova ubicació proposada per l’Ajuntament,  
 
INFORMO: 
 
Que la posició inicialment prevista de la sala de calderes i sitja de biomassa estava en zona 
de servitud de l’ACA, motiu pel qual obliga a moure aquests elements en una nova posició, 
ajustant conseqüentment el traçat de la xarxa de calor.  
 
Que aquest fet provoca la necessitat  de modificar el projecte aprovat per l’Ajuntament per 
tal adaptar-lo a les condicions del nou emplaçament. 
 
Tenint en compte que a dia d’avui les obres encara no estant iniciades efectivament i que no 
poden començar-se fins a tenir el projecte modificat aprovat per l’Ajuntament, així com 
també la modificació contractual corresponent,  
 
PROPOSO: 
 
La suspensió temporal de l’obra durant el temps en que s’estigui elaborant el projecte 
modificat i tramitant la seva aprovació per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i fins 
que no s’hagi aprovat la modificació de contracte corresponent per la Diputació de 
Barcelona.” 

 
2. A conseqüència de l’informe del director d’obra transcrit en el punt anterior, el 9 de 

novembre de 2020 l’empresa contractista i el responsable del contracte per part de 
la Diputació de Barcelona han signat un acta de suspensió temporal i total de les 
obres esmentades en aquest apartat tercer fins a la finalització de la causa que ha 
originat que l’execució del contracte sigui impossible, constatant el següent: 

 
“.../... 
 
A dia d’avui l’obra encara no s’ha iniciat, sense ser aquest fet imputable al contractista, i en 
base a l’informe del Director de les Obres respecte la necessitat de modificar el projecte i la 
seva proposa de suspensió, s’aixeca aquesta Acta de suspensió per a poder realitzar tot el 
procediment de redacció del projecte modificat, aprovació per part de l’Ajuntament amb 
exposició pública del mateix i petició d’informes als organismes oficials, i finalment la 
modificació del contracte, que es preveu que no suposarà una alteració de la quantia 
superior al 15 %. 
 
Es preveu que es faci l’aixecament de la suspensió una vegada aquest procediment hagi 
finalitzat amb l’aprovació de la modificació de contracte per la modificació de projecte. 
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El contractista manifesta expressament que renúncia a qualsevol tipus d’indemnització 
degut als fets exposats en els paràgrafs antecedents.” 

 
IV  FETS PROJECTE D’OBRA MUNICIPI DE L’AMETLLA DEL VALLÉS 
 
1. El 9 de novembre de 2020 el director facultatiu de l’obra, l’empresa contractista i el 

responsable del contracte per part de la Diputació de Barcelona han signat un acta 
de suspensió temporal i total de les obres esmentades en aquest apartat quart fins 
a la finalització de la causa que ha originat que l’execució del contracte sigui 
impossible, constatant el següent: 

 
“.../... 
 
Que en data 1 d’octubre de 2019 es va signar l’Acta de Replanteig de l’obra i el 18 de 
desembre del mateix any l’Acta d’Inici. El contracte estableix un termini d’execució de onze 
(11) mesos a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’execució de les 
obres. El contracte es va suspendre durant 57 dies degut a motius derivats de la COVID-19. 
La nova data en que conclou el termini d’execució de les obres del Lot 3 és el dia 13 de 
gener de 2021. 
 
Que una vegada signada l’Acta d’Inici l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès va plantejar la 
impossibilitat d’ubicar el contenidor de biomassa al lloc inicialment previst en projecte en 
motiu d’estar just en l’accés a un passatge previst en el desenvolupament d’un sector de 
planejament nou. 
 
En una primera reunió es va veure, sobre terreny, la millor opció per ubicar el contenidor a 
pocs metres de la ubicació inicial. Però unes setmanes més tard, l’Ajuntament va manifestar 
la voluntat de poder estudiar una altre posició, dins la mateixa parcel·la, però que quedés 
més integrada en la mateixa. 
 
Després de diverses propostes, la que va semblar que més els hi encaixava era a la zona 
posterior de la parcel·la, just llindant amb la biblioteca i el carrer Sebastià Bassa. 
L’Ajuntament volia col·locar el contenidor de biomassa a cota del carrer, de manera que 
l’impacte visual des de la zona superior de la parcel·la fos menor. Aquesta solució 
plantejada suposava l’execució d’uns murs de contenció que, en un primer moment, havia 
de realitzar l’Ajuntament, ja fos a través d’un contracte d’obra o bé amb la pròpia brigada. 
 
Mes endavant, i després del pas del Gloria, l’Ajuntament va manifestar la impossibilitat 
d’executar els murs de contenció per falta de pressupost municipal. A partir d’aquest 
moment hi va haver diferents converses per estudiar la possibilitat d’encabir aquests murs 
de contenció dins del propi projecte, afrontant l’increment econòmic de la modificació per 
part de la Diputació de Barcelona.  
 
Mes endavant, a mitjans d’agost, l’Ajuntament va dubtar de la viabilitat del projecte arrel d’un 
text del planejament en el que es diu que la parcel·la on està ubicada la biomassa correspon 
a zona d’equipaments amb les especificacions hoteler o residencial públic, comercial i grans 
magatzems de venda, cultural i recreatiu, o esportiu.  I que, en una primera lectura, 
semblaria que un equipament comunitari i de dotació, en particular servei tècnic, no estaria 
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permès. Tot i així, més endavant es va acabar determinant que era un equipament que 
donava servei als propis edificis existents a la parcel·la, i que per tant, formava part 
d’aquests edificis en tant que els hi subministra calor. 
 
A principis de setembre l’Ajuntament va manifestar la seva preocupació amb el projecte, fins 
i tot, plantejant-se el fet de no executar-lo. Però finalment, a mitjans octubre, la seva decisió 
ha estat executar el projecte, en la seva ubicació inicial, desplaçada tant sols uns metres per 
tal de salvar l’accés al passatge projectat, fet que no comportaria modificació de projecte ni 
de contracte 
 
A dia d’avui l’obra encara no s’ha iniciat, sense ser aquest fet imputable al contractista, i 
tenint en compte que encara no s’ha consensuat exactament la posició del contenidor de 
biomassa, s’ha vist necessari la suspensió de l’obra fins que aquesta decisió estigui presa i 
amb la conformitat escrita de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. 
 
Es preveu que es faci l’aixecament de la suspensió una vegada es tingui un plànol amb la 
posició exacte del contenidor. 
 
El contractista manifesta expressament que renúncia a qualsevol tipus d’indemnització 
degut als fets exposats en els paràgrafs precedents.” 

 
V 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 dóna per realitzat aquest tràmit en haver 
donat el contractista la seva conformitat amb l’acta dels preus contradictoris. 
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7. L'article 206.1 de la LCSP prescriu que en els supòsits de modificació del 
contracte recollits en l'article 205 de la LCSP aquestes seran obligatòries pel 
contractista, sempre i quan, no excedeixi del 20 % del preu inicial del contracte. 
En aquest cas, la modificació de referència no supera el 20 % del preu inicial del 
contracte.  

 
8. L’article 109 de la LCSP disposa que s’haurà de reajustar la garantia definitiva 

constituïda, com a conseqüència de la modificació del contracte.  
 
9. L’article 203.3 de la LCSP indica que les modificacions s’han de formalitzar de 

conformitat amb el que disposa l’article 153 i que s’hauran de publicar d’acord 
amb l’establert als articles 207 i 63. 

 
10. L’article 208.1 de la LCSP disposa que si l’administració acorda la suspensió del 

contracte s’estendrà una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista, en la que es 
consignaran les circumstàncies que la han motivat i la situació de fet en l’execució 
del contracte.  

 
11. L’article 103 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, estableix que 
l’acta de suspensió s’haurà de signar per un representant de l’òrgan de 
contractació i pel contractista. 

 
12. La clàusula 36.2 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’any 2020 estableix que quan per retard en el començament de 
l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient de contractació, 
suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra raó d’interès 
públic degudament justificada es produeixi un desajust entre les anualitats 
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les necessitats 
reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació haurà d’acordar el reajustament 
d’anualitats pertinent. 

 
13. En afectar la despesa a més d’un exercici pressupostari, és d’aplicació 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 (TRLRHL) i, per tant, s’ha 
de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 

 
14. 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. 

 
15. La competència per aprovar aquest 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 
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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 
 

ACORD 
 

Primer. APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del 
municipi de Figaró-Montmany, corresponent al lot 3 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 29,22 EUROS/M al PC12 per import de 23,22 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 Figaró-Montmany: 
 
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 

contradictoris núm. 1, que inclou del PC01 al PC12. 
 
- Disminuir el preu del contracte en 2.826,18 €, més 593,50 € en concepte de 

21 % d’IVA. 
 
Tercer. FIXAR el nou preu del contracte corresponent al lot 3, d’acord amb el detall 
següent: 
 

LOT 3: Projectes d’obra municipis de Figaró-Montmany, Caldes de Montbui i 
l’Ametlla del Vallés 

Municipi Preu Import IVA 
(21%) 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Figaró-Montmany 111.454,72 € 23.405,49 € 134.860,21 € 
Caldes de Montbui 239.022,83 € 50.194,79 € 289.217,62 € 

Ametlla del 
Vallés 155.251,52 € 32.602,82 € 187.854,34 € 

TOTAL LOT 3 505.729,07 € 106.203,10 € 611.932,17 € 
 
Quart. DISMINUIR l’import de la despesa aprovada i disposada inicialment en aquesta 
contractació generada per la modificació del contracte de referència, de conformitat el 
detall següent: 
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 Exercici Núm. operació 

comptable 
Import  Aplicació 

pressupostària 

1r. 2020 2003901293/1 - 3.419,68 €/D G/90100/1721B/65000 
2n. 2020  - 3.419,68 €/A G/90100/1721B/65000 

 
Cinquè. AJUSTAR COMPTABLEMENT l’import de la despesa aprovada i disposada 
inicialment en aquesta contractació per adequar les anualitats de la despesa a l’Acord 
la Junta de Govern núm. 234 celebrada l’11 de juny de 2020, on es va prendre raó de 
l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les obres corresponents al lot 3, 
amb efectes des de l’11 de maig de 2020, establint-se el 13 de gener de 2021 com a 
nou termini de finalització de les obres esmentades, amb la condició suspensiva que 
per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost 
corresponent, de conformitat el detall següent: 
 

Exercici Núm. operació 
comptable 

Import  Aplicació pressupostària 

2020 - -2.252,58 €/D G/90100/1721B/65000 
2021 - 2.252,58 €/D G/90100/1721B/65000 
2020 - -2.252,58 €/A 

 

G/90100/1721B/65000 
2021 - 2.252,58 €/A G/90100/1721B/65000 

 
La despesa de 2.252,58 € es destinarà per a executar la partida d’obra corresponent a 
la legalització de la instal·lació del projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany. 
 
Sisè. ADVERTIR a l’empresa contractista que en el termini de 15 dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, 
haurà d’ajustar la garantia definitiva constituïda a la Tresoreria d’aquesta Diputació, 
reduint-la en 141,31 € corresponent al 5 % de l’import de la modificació del contracte 
(2.826,18 €, IVA exclòs), tot fent-li avinent que podrà renunciar a aquest dret si així ho 
comunica per escrit. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. PUBLICAR la modificació del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Novè. APROVAR la suspensió temporal i total del projecte d’obra del municipi de 
Caldes de Montbui, corresponent al lot 3, del contracte relatiu a l’Execució de les 
obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
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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 adjudicat a 
l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425) d’acord amb l’acta subscrita en 
data 9 de novembre de 2020 per l’empresa contractista i el responsable del contracte 
per part de la Diputació de Barcelona, a conseqüència de l’informe emès pel director 
facultatiu de l’obra. 
 
Desè. ESTABLIR que la suspensió es començarà a comptar des del 9 de novembre 
de 2020 durant el qual no es computarà el temps a efectes del transcurs del termini 
d’execució de l’obra referenciada en el punt anterior. 
 
Onzè. APROVAR la suspensió temporal i total del projecte d’obra del municipi de 
l’Ametlla del Vallés, corresponent al lot 3, 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 adjudicat a 
l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425) d’acord amb l’acta subscrita en 
data 9 de novembre de 2020 pel director facultatiu de l’obra, l’empresa contractista i el 
responsable del contracte per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Dotzè. ESTABLIR que la suspensió es començarà a comptar des del 9 de novembre 
de 2020 durant el qual no es computarà el temps a efectes del transcurs del termini 
d’execució de l’obra esmentada en el punt anterior. 
 
Tretzè. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm.1 del projecte d’obra del municipi de Santa Margarida de 
Montbui i l’acta de preus contradictoris núm.1 del projecte d’obra del municipi 
de Sant Martí Sarroca, corresponent al lot 4, 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 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, (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 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

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

 
LOT 4 – Projectes d’obra municipis Santa Margarida de Montbui i Sant 

Martí Sarroca  
Municipi Preu Import IVA (21%) Total preu 

(IVA inclòs) 
Santa Margarida 

de Montbui 143.175,73 € 30.066,90 € 173.242,64 € 

Sant Martí Sarroca 213.864,33 € 44.911,51 € 258.775,84 € 
TOTAL LOT 4  357.040,07 € 74.978,41 € 432.018,48 € 

 
2. L’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, en data 7 de març de 

2019, va constituir la garantia definitiva per import de 17.852,00 €, equivalent al 5 % 
de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant aval de l’entitat BANKIA SA, a la 
Tresoreria d’aquesta Diputació de Barcelona (assentament núm. 1000048727). 

 
3. El contracte corresponent al lot 4 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 4 a l’empresa SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP 
(NIF F55246516), que va designar com a coordinador de seguretat i salut a 
l’enginyer tècnic industrial Carlos Carrillo Romero. 

 
5. En data 1 d’octubre de 2019 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig 

on es va acordar, que atès que no havia estat aprovat el Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball presentat per l’empresa adjudicatària, el termini d’execució de les l’obres 
del lot 4 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 4 començaria a comptar des 
del 18 de desembre de 2019 per la qual cosa el termini finalitzaria el 17 d’agost de 
2020. 

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

Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 197, en sessió de 14 de 
maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des de 14 
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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. 235, es va prendre raó 

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

10. L’empresa contractista el 20 de setembre de 2020 va presentar un escrit, en el 
què sol·licitava una ampliació del termini d’execució, dels projectes d’obres del lot 
4, de quatre mesos.  

 
11. El 21 de setembre de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat, responsable del contracte, va informar favorablement la petició 
d’ampliació del termini d’execució de les obres del lot 4 per quatre mesos, des del 
14 d’octubre de 2020 al 13 de febrer de 2021, aprovant-se el 8 d’octubre de 2020 
per acord de la Junta de Govern núm. 439. 

 
II FETS PROJECTE D’OBRA DEL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA DE 

MONTBUI 
 
1. En data 30 de juliol de 2020, es va formalitzar una acta de preus contradictoris núm. 

1 per l’execució de les obres del projecte del municipi de Santa Margarida de 
Montbui, entre la direcció facultativa de l’obra i l’empresa contractista. Els preus 
fixats contradictòriament en aquesta acta van ser el següents: 

 
“.../... 

 
PREU CONTRADICTORI 1 
M Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub 

8,91 EUROS / M 
 

PREU CONTRADICTORI 2 
Ut Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre 
nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, 
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 
304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

58,50 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 3 
Ut Mòdul recte llarg 1 metre per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 
diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, 
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col·locat 
186,30 EUROS / M 

 
PREU CONTRADICTORI 4 
Ut Mòdul recte 0,25 metres per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 
diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, 
col·locat 

87,30 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 5 
Ut Mòdul recte regulable de 560-920mm per a la formació de xemeneia individual, de 
250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble 
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-
EN 1856-1, col·locat 

243,90 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 6 
Ut "T" de 87° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal 
i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior 
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i 
aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

315,90 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 7 
Ut Regulador-estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm 
de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret 
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, 
col·locat 

249,30 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 8 
Ut Tapa aïllada amb desaigua per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 
diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, 
col·locat 

199,80 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 9 
Ut Terminal sortida cònica per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 1856-
1, col·locat 

90,00 EUROS / UNITAT 
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PREU CONTRADICTORI 10 
Ut Abraçadora fixació paret per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 1856-
1, col·locat 

35,10 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 11 
Ut Porta de xapa galvanitzada per accés sitja, d’una fulla batent per a un buit d’obra de 
80x205 cm, preu alt. Inclou maneta i pany amb clau. Inclou muntatge i acabat de la 
mateixa al forat d’obra. 

325,00 EUROS / UNITAT 
 

PREU CONTRADICTORI 12 
Ut Subministrament i instal·lació d’elements per sistema de trapella corredissa, inclou 
rodes industrials, guies, sistema de tancament mitjançant balda i guia per obertura i 
tancament de trapella 

370,53 EUROS / UNITAT 
 “ 

 
2. En data 4 i 5 de novembre de 2020, la direcció facultativa de l’obra i el responsable 

del contracte, respectivament, van emetre un informe justificatiu de la inclusió 
d’aquests nous preus que no suposen la introducció o addició d’unitats d’obra nova 
ni una alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original, la 
part del qual que interessa es transcriu a continuació: 

 
“.../... 
 

0. Antecedents del contracte. 
 
Mitjançant decret de la presidència delegada de la Diputació de Barcelona, de data 11 
d’abril de 2019, es va adjudicar el Lot 4: Execució de les obres i legalització de la 
instal·lació de calderes de biomassa als municipis de Santa Margarida de Montbui i 
Sant Martí Sarroca a l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras, S.A., amb CIF A08112716, 
per un import de 357.040,07€ més IVA del 21 %, resultant un total de 432.018,48 € IVA 
inclòs. 
 
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi de Santa Margarida de Montbui és de 
143.175,73 € més IVA del 21 %, resultant un total de 173.242,63 € IVA inclòs.  
 
El contracte estableix un termini d’execució de vuit (8) mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta d’inici d’execució de les obres, el passat 18 de desembre de 2019. El 
contracte es va suspendre durant 57 dies degut a motius derivats de la COVID-19. 
Addicionalment, s’ha concedit una ampliació del termini d’execució de 4 mesos per motius 
no imputables al contractista. La nova data en que conclou el termini d’execució de les 
obres del Lot 4 és el dia 13 de febrer de 2021. 
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Les obres objecte del present informe consisteixen en la instal·lació d’una caldera de 
biomassa per al subministrament de calor al centre de salut i esport Montaqua de Santa 
Margarida de Montbui. 
 
1. Estat de l’execució del contracte en el projecte de Santa Margarida de Montbui. 
 
L’obra es troba executada al 97,15 % en data 30 de setembre de 2020. 
 
Actualment s’han executat la totalitat de la part d’obra corresponent a moviment de terres, 
obra civil i soterrament de les canalitzacions de calefacció, electricitat i dades. També s’està 
treballant en la instal·lació i connexió de la caldera i els altres elements hidràulics. 
 
Durant el desenvolupament d’aquestes feines, han aparegut una sèrie de circumstàncies 
que han motivat que s’hagin de generar uns nous preus fixats contradictòriament. 

 
2. Proposta d’aprovació de nous preus. 
 
Es proposa l’aprovació de nous preus motivats per poder afrontar aquesta circumstància 
imprevista apareguda durant el transcurs de l’obra. Aquests nous preus no suposen la 
introducció o addició d’unitats d’obra nova ni una alteració substancial de l’objecte i 
característiques del projecte original i són els següents: 
 
Preus derivats de modificacions no substancials. Que no tenen com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a l’inicial. Que no introdueixen condicions que, 
d’haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de 
candidats diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’oferta 
acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació. 
Que no haguessin requerit d’una classificació del contractista diferent a la que es va exigir 
en el procediment de licitació original. Que no alteren l’equilibri econòmic del contracte en 
benefici del contractista de manera no prevista en el contracte inicial. Que no amplien de 
forma important l’àmbit del contracte ni suposen una alteració en la quantia del contracte 
superior al 15 per cent del preu inicial del mateix. 

 
PC01 M Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 5x6 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub 

  8,91 €/m  
El projecte preveia l’alimentació elèctrica de la sala de calderes amb dos cables diferenciats, 
un de 4x4mm2 i un altre de 1x16mm, veient-se de secció insuficient el de 4x4mm2 s’ha refet 
els càlculs elèctrics i s’ha vist necessari augmentar la secció, unificant-se en un sol cable de 
5x16mm2. Per aquest motiu s’acorda el preu contradictori PC01. 

 
PC02 Ut Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 

diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret 
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 58,50 €/ut 
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PC03 Ut Mòdul recte llarg 1 metre per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm 
de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble 
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 186,30 €/ut 

 
PC04 Ut Mòdul recte 0,25 metres per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 

diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret 
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 87,30 €/ut 

 
PC05 Ut Mòdul recte regulable de 560-920mm per a la formació de xemeneia individual, 

de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior 
de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior 
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la 
norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 243,90 €/ut 

 
PC06 Ut "T" de 87° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre 

nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 
1856-1, col·locat 

 
 315,90 €/ut 

 
PC07 Ut Regulador-estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 

mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble 
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 249,30 €/ut 

 
PC08 Ut Tapa aïllada amb desaigua per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm 

de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble 
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

  199,80 €/ut 
 

PC09 Ut Terminal sortida cònica per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de 
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 
1856-1, col·locat 

  90,00 €/ut 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

PC10 Ut Abraçadora fixació paret per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm 
de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 
1856-1, col·locat 

 
 35,10 €/ut 

 
El projecte contemplava el material de la xemeneia d’evacuació de fums fos d’acer 
inoxidable AISI 304 tant en l’exterior com en l’interior d’aquesta. La normativa vigent 
requereix, en instal·lacions on el combustible a utilitzar és un combustible sòlid provinent de 
productes forestals i/o agraris (com ho és l’estella forestal) que l’acer inoxidable a utilitzar a 
l’interior del sistema d’evacuació de fums sigui AISI 316, per tal de protegir l’interior de la 
xemeneia i minimitzar la corrosió provocada per els clors continguts en els combustibles i 
que es desprenen en el procés de combustió. Per aquest motiu, és totalment necessari que 
tots els elements d’acer inoxidable que componen el sistema d’evacuació i que estiguin en 
contacte amb els fums de combustió, siguin AISI 316. Per aquest motiu s’acorden els preus 
contradictoris PC02, PC03, PC04, PC05, PC06, PC07, PC08, PC09 i PC10. 
 
PC11 Ut Porta de xapa galvanitzada per accés sitja, d’una fulla batent per a un buit d’obra 

de 80x205 cm, preu alt. Inclou maneta i pany amb clau. Inclou muntatge i acabat de 
la mateixa al forat d’obra. 

 
 325,00 €/ut 

 
El projecte contemplava una porta d’accés des de la sala de calderes a la sitja de 90 minuts 
de protecció al foc. Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic DB-SI-
1, l’accés a un local de risc especial-mig (com és el cas de la sitja d’estella) ha de fer-se a 
través d’un vestíbul d’independència. El projecte no preveia la construcció d’aquest vestíbul 
d’independència dins la sala de calderes, i la distribució de la sala de calderes dificulta 
poder encabir-ho. Per aquest motiu s’ha decidit, de forma consensuada amb l’Ajuntament, 
que l’accés a la sitja es faci a través d’una porta que doni directament a l’exterior. Al tractar-
se doncs d’un accés exterior, ja no és necessària una porta tallafocs i se substitueix la 
mateixa per una porta de xapa galvanitzada. Per aquest motiu s’acorda el preu contradictori 
PC11. 

 
PC12 Ut Subministrament i instal·lació d’elements per sistema de trapella corredissa, 

inclou rodes industrials, guies, sistema de tancament mitjançant balda i guia per 
obertura i tancament de trapella 

 
 370,53 €/ut 

El projecte contempla un sistema d’obertura manual de la porta per a l’abastiment d’estella a 
la sitja, consistent en una coberta corredissa de tres fulles sobre pendent inclinat. Aquest 
element té un pes molt elevat, fins i tot excessiu per al seu accionament manual per part 
dels operaris que hauran de maniobrar-la (obriment i tancament) per a realitzar les 
descàrregues d’estella. El pes d’aquest sistema projectat és superior al màxim fixat en la llei 
de prevenció de riscos laborals (apartat ergonomia) sobre moviment de càrregues. Per 
aquest motiu s’ha optat per incloure un sistema de comporta horitzontal que minimitza 
l’esforç en les maniobres d’obertura i tancament i es col·loca un sistema de rodes, guies i 
altres accessoris. Per aquest motiu s’acorda el preu contradictori PC12. 
 
Els preus aplicables 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 
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del contracte, de forma que, igual que la resta de preus unitaris del contracte, s’afectaran 
per aquests coeficients. 
 
Els preus contradictoris del PC01 al PC12 estan motivats per nous preus que complementen 
unitats d’obra previstes en projecte. Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments 
corresponents suposen un import en PEM de 3.878,83 €. Aquest import representa un 
increment respecte del preu inicial de l’obra de Santa Margarida de Montbui del 2,635 %. 
 
3. Imports que no s’executaran. 
 
Amb motiu del redimensionament del conductor elèctric per alimentar la instal·lació de la 
sala de calderes, que ha motivat el PC01, deixaran d’executar-se les partides d’obra 
EG312544 i EG312174, consistents en les partides de cables de 4x4mm2 i 1x16mm2. 
L’import resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se en PEM és de 320,80€. 
 
Amb motiu del canvi del tipus d’acer inoxidable a utilitzar en l’interior de la xemeneia, que ha 
motivat els PC02, PC03, PC04, PC05, PC06, PC07, PC08, PC09 i PC10, deixaran 
d’executar-se les partides d’obra EE41BD92, EE41B192, EE41B792, EE41BE92, 
EE41BF92, EE41JP99, consistents en diversos elements que conformaven la xemeneia 
prevista en projecte amb interior d’acer AISI 304. L’import resultant d’aquesta partida que 
deixa d’executar-se en PEM és de 2.753,38€. 
 
Amb motiu del canvi de posició de la porta d’accés a la sitja que ha motivat el PC11, deixarà 
d’executar-se la partida d’obra KADG113U, consistent en la porta tallafocs EI2-C 90. 
L’import resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se en PEM és de 401,58€. 
 
Amb motiu del canvi constructiu de la comporta d’abastiment d’estella de la sitja, que ha 
motivat el PC12, deixarà d’executar-se la partida d’obra EAQDU81S, consistent en la 
comporta inicialment prevista. L’import resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se 
en PEM és de 475,00€.    
 
L’import final en PEM que deixa d’executar-se en les partides previstes en projecte és de 
3.950,76 €. Aquest import representa un decrement respecte del preu inicial del contracte de 
l’obra de Santa Margarida de Montbui del 2,684%. 

 
4. 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 estalvi en el preu de 
contracte de 69,97 € més IVA del 21 % per import de 14,69 €, resultant un total amb IVA de 
84,66 € que representa un estalvi total del 0,049 % sobre l’import d’adjudicació del projecte 
primitiu. 
 
El nou preu de contracte s’estableix en 143.105,76 € més IVA del 21 % per import de 
30.052,21 €, resultant un total amb IVA de 173.157,97 €. 
 
L’execució d’aquests nous preus no suposa una modificació del projecte i 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. 
 
La inclusió d'aquests preus nous, fixats contradictòriament segons el procediment establert 
a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, no te la consideració de modificació del 
contracte ja que compleixen els requisits establerts a l’article 242.4.ii de la LCSP, en tant 
que no suposen un increment del preu global de contracte i no afecten a unitats d’obra que 
en conjunt excedeixi el 3 % del pressupost primitiu del mateix. 

 
5. 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. 
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6. Termini d’execució. 
 
Aquests preus contradictoris no suposen la necessitat d’ampliar el termini d’execució de 
l’obra vigent. 

 “ 
 
3. D’acord amb l’informe transcrit anteriorment, el coordinador de Seguretat i Salut 

considera que no es necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 

 
4. L’aprovació de l’acta proposada suposa un decrement del preu del contracte de 

69,97 €, més 14,69 € en concepte de 21 % d’IVA, el què representa una disminució 
del 0,049 % de l’import d’adjudicació del projecte d’obra del municipi de Santa 
Margarida de Montbui. 

 
5. La disminució de la despesa derivada de l’aprovació de l’acta de preus 

contradictoris esmentada per import de 84,66 €, IVA inclòs, anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/90100/1721B/65000 del pressupost corporatiu del 
2020. 

 
6. Com a conseqüència de tot l’exposat, s’estima necessari aprovar l’acta de preus 

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Santa Margarida de 
Montbui sense que això comporti una modificació del contracte de referència. 
 

III FETS PROJECTE D’OBRA MUNICIPI DE SANT MARTÍ SARROCA 
 
1. En data 10 d’agost de 2020, es va formalitzar una acta de preus contradictoris 

núm. 1 per l’execució de les obres del projecte del municipi de Sant Martí Sarroca, 
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: 
 
“.../... 

 
PREU CONTRADICTORI 01 
Extracció d’aigua en excavació de sitja, mitjançant bomba submergible amb creació de 
base de pou, extracció de l’aigua al sistema de recollida d’aigües municipal i treballs 
complementaris. 

 212,30 €/ut 
 
 

PREU CONTRADICTORI 02 
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 

 8,41 €/m 
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PREU CONTRADICTORI 03 
Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb 
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 17,91 €/m2  
 

PREU CONTRADICTORI 04 
Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 
400x200x200 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter 
mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 

 36,60 €/m2 
 

PREU CONTRADICTORI 05 
Retirada, neteja i preservació i posterior muntatge de banc situat en la zona de pati del 
CEIP, en l’espai de pas de la xarxa de calor. 

 58,00 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 06 
Subministrament i muntatge de comporta corredissa per a l’abastiment d’estella a la sitja. 
Inclou comporta, sistema de tancament, sistema de lliscament, i materials i accessoris de 
muntatge. Pintada segons RAL definit per la DF. 

1.735,00 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 07 
Registre de pas tallafocs metàl·lic entre sitja i espai de sala de màquines, EI2-C 60, una 
fulla batent, per a una llum de 80x80 cm, preu superior, col·locat 

400,00 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 08 
Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 

4,08 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 09 
Escala metàl·lica recta, de 0,5 m d'amplària, suportada a mur de formigó, realitzada amb 
estructura metàl·lica, en forma d’escala de gat. 

140,00 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 10 
Pericó de pas i tapa registrable, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm 
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada metàl·lica B125. 

195,82 €/ut 
 
 

PREU CONTRADICTORI 11 
Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre 
nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, 
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i 
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aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 
90,66 €/ut 

 
PREU CONTRADICTORI 12 
Mòdul recte llarg 1 metre per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de 
diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

255,93 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 13 
Mòdul recte 0,25 metres per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre 
nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, 
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i 
aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

117,17 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 14 
Colze de 45º per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 
400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior 
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i 
aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

176,86 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 15 
"T" de 135° per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 
400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior 
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i 
aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

455,02 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 16 
Suport de càrrega regulable per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de 
diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

303,63 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 17 
Tapa aïllada amb desaigua per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de 
diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 

100,25 €/ut 
 
 

PREU CONTRADICTORI 18 
Terminal sortida cònica per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre 
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nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat 
126,08 €/ut 

 
PREU CONTRADICTORI 19 
Abraçadora fixació paret per a la formació de xemeneia individual, de 400 mm de 
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 1856-1, 
col·locat 

42,55 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 20 
Pressòstat per a líquids, amb accessoris de muntatge 

151,21 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 21 
Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1" de tipus simple, pressió 
màxima 3,0 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V 
de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica 
IEE=<0.22 segons reglament (CE) 641/2009, muntada entre tubs 

264,12 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 22 
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 120 cm de 
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a protecció de les instal·lacions i xarxa 
de calor. 

11,06 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 23 
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 
bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs 

288,89 €/ut 
 

PREU CONTRADICTORI 24 
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 
bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs 

328,18 €/ut 
 

 “ 
 

2. En data 5 de novembre de 2020, la direcció facultativa de l’obra i el responsable del 
contracte van emetre un informe justificatiu de la inclusió d’aquests nous preus que 
no comporten una modificació de projecte però si una modificació de contracte 
perquè s’incorporaren unitats d’obra nova, la part del qual que interessa es transcriu 
a continuació: 

 
“.../... 

 
0. Antecedents del contracte. 
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Mitjançant decret de la presidència delegada de la Diputació de Barcelona, de data 11 
d’abril de 2019, es va adjudicar el Lot 4: Execució de les obres i legalització de la 
instal·lació de calderes de biomassa als municipis de Santa Margarida de Montbui i 
Sant Martí Sarroca a l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras, amb CIF A08112716, per 
un import de 357.040,07 € més IVA del 21 %, resultant un total de 432.018,48 € IVA inclòs. 
 
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi de Sant Martí Sarroca és de 213.864,33 € 
més IVA del 21 %, resultant un total de 258.775,84 € IVA inclòs. 
 
El contracte estableix un termini d’execució de vuit (8) mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta d’inici d’execució de les obres, el passat 18 de desembre de 2019. El 
contracte es va suspendre durant 57 dies degut a motius derivats de la COVID-19. 
Addicionalment, s’ha concedit una ampliació del termini d’execució de 4 mesos per motius 
no imputables al contractista. La nova data en que conclou el termini d’execució de les 
obres del Lot 4 és el dia 13 de febrer de 2021. 
 
Les obres objecte del present informe consisteixen en la instal·lació d’una caldera de 
biomassa i una xarxa de calor que donarà servei a varis equipaments municipals de Sant 
Martí Sarroca. 

 
1. Estat de l’execució del contracte en el projecte de Santa Martí Sarroca. 
 
L’obra es troba executada al 93,52 % en data 30 de setembre de 2020. Actualment s’han 
executat gran part de l’obra corresponent a moviment de terres, obra civil i soterrament de 
les canalitzacions de calefacció, electricitat i dades. També s’està treballant en la instal·lació 
i connexió de la caldera i els altres elements hidràulics. 
 
Durant el desenvolupament d’aquestes feines, han aparegut una sèrie de circumstàncies 
que han motivat que s’hagin de generar un seguit de noves partides d’obra, i per tant de 
preus contradictoris. 
 
.../... 
 
3. Proposta d’aprovació de nous preus. 
 
Es proposa l’aprovació de nous preus motivats per poder afrontar aquestes circumstàncies 
imprevisibles aparegudes durant el transcurs de l’obra. Els nous preus no suposen una 
alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original i són els següents: 
 
Preus derivats de modificacions no substancials. Que no tenen com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a l’inicial. Que no introdueixen condicions que, 
d’haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de 
candidats diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’oferta 
acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació. 
Que no haguessin requerit d’una classificació del contractista diferent a la que es va exigir 
en el procediment de licitació original. Que no alteren l’equilibri econòmic del contracte en 
benefici del contractista de manera no prevista en el contracte inicial. Que no amplien de 
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forma important l’àmbit del contracte ni suposen una alteració en la quantia del contracte 
superior al 15 per cent del preu inicial del mateix. 
 
PC01 Ut Extracció d’aigua en excavació de sitja, mitjançant bomba submergible amb 

creació de base de pou, extracció de l’aigua al sistema de recollida d’aigües 
municipal i treballs complementaris. 

 
 212,30 €/ut 

 
Els episodis de pluges torrencials succeïts entre gener i maig de 2020 han provocat la 
crescuda del nivell freàtic dels aqüífers existents, fet que va comportar la presència d’aigua 
a la cota d’excavació de la sitja. La presència d’aigua obliga a realitzar-ne l’extracció 
mitjançant una bomba submergible, actuació que no estava contemplada en el projecte. Per 
aquest motiu s’acorda el preu contradictori PC01. 
 
PC02 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 
 

 8,41 €/m 
PC03 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i 

amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 

 17,91 €/m2 
PC04 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 

400x200x200 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb 
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 

 
 36,60 €/m2 

PC05 Ut Retirada, neteja i preservació i posterior muntatge de banc situat en la zona de 
pati del CEIP, en l’espai de pas de la xarxa de calor. 

 
 58,00 €/ut 

 
Ha estat necessari realitzar uns treballs exteriors sobre uns elements existents que en el 
moment de realitzar el projecte no existien, aquests elements són l’acabat del paviment del 
pati, l’espai de joc infantil i una paret, que es van construir amb posterioritat a l’aprovació del 
projecte. Aquest fet ha provocat que s’hagi hagut de realitzar un tall de paviment de formigó, 
un enderroc i posterior reposició de paret de bloc per tal de poder-la travessar amb la xarxa 
de calor, així com moure uns bancs. Per aquest motiu s’acorden els preus contradictoris 
PC02, PC03, PC04 i PC05. 

 
PC06 Ut Subministrament i muntatge de comporta corredissa per a l’abastiment d’estella 

a la sitja. Inclou comporta, sistema de tancament, sistema de lliscament, i materials 
i accessoris de muntatge. Pintada segons RAL definit per la DF. 

 
 1.735,00 €/ut 

 
Tant la memòria com els plànols del projecte indiquen la necessitat de disposar d’una 
comporta corredissa per a l’abastiment de combustible a la sitja, sent aquest element 
imprescindible pel correcte funcionament del sistema de biomassa. Tot i això, el pressupost 
del projecte no inclou la partida corresponent. Per aquest motiu s’acorda el preu 
contradictori PC06. 
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PC07 Ut Registre de pas tallafocs metàl·lic entre sitja i espai de sala de màquines, EI2-C 

60, una fulla batent, per a una llum de 80x80 cm, preu superior, col·locat 
 

 400,00 €/ut 
 

PC08 Ut Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 
 

 4,08 €/ut 
 

PC09 Ut Escala metàl·lica recta, de 0,5 m d'amplària, suportada a mur de formigó, 
realitzada amb estructura metàl·lica, en forma d’escala de gat. 

 
 140,00 €/ut 

 
El projecte preveia que l’accés a l’interior de la sitja es realitzés a través d’una trapella al 
sostre de la mateixa, situat a l’exterior. Per evitar possibles problemàtiques, sobretot 
pensant en actes vandàlics, que puguin provocar l’accés de personal no autoritzat a l’interior 
de la sitja, i tenint en compte també aspectes de seguretat en cas que aquest fet pogués 
ocórrer, s’ha decidit canviar l’accés a la sitja, previst des de l’exterior, per un accés a través 
d’una porta des de la sala de calderes. Aquesta porta ha de tenir prestacions contra el foc. 
Tanmateix, tenint en compte que les cotes tant de la sitja com del compartiment d’elevació 
d’estella són inferiors al de la sala de calderes, és necessari disposar també d’uns graons 
així com una escala metàl·lica per poder accedir a la sitja. Per aquest motiu s’acorden els 
preus contradictoris PC07, PC08 i PC09. 

 
PC10 Ut Pericó de pas i tapa registrable, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 

15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins 
amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada 
metàl·lica B125. 

 
 195,82 €/ut 

 
El projecte contempla l’execució dels pericons per al pas de instal·lacions de 60x60x60cm. 
Aquestes dimensions dificulten molt el treball posterior en l’arqueta essent difícil la 
manipulació de les instal·lacions, essent necessari uns pericons de majors dimensions. Per 
aquest motiu s’acorda el preu contradictori PC10. 

 
PC11 Ut Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de 

diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret 
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 90,66 €/ut 

 
PC12 Ut Mòdul recte llarg 1 metre per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm 

de diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble 
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 255,93 €/ut 
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PC13 Ut Mòdul recte 0,25 metres per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de 

diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret 
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 117,17 €/ut 

 
PC14 Ut Colze de 45º per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre 

nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 
1856-1, col·locat 

 
 176,86 €/ut 

 
PC15 Ut "T" de 135° per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre 

nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 
1856-1, col·locat 

 
 455,02 €/ut 

 
PC16 Ut Suport de càrrega regulable per a la formació de xemeneia individual, de 350 

mm de diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble 
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 303,63 €/ut 

 
PC17 Ut Tapa aïllada amb desaigua per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm 

de diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble 
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'exterior d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma 
UNE-EN 1856-1, col·locat 

 
 100,25 €/ut 

 
PC18 Ut Terminal sortida cònica per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de 

diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 
1856-1, col·locat 

 
 126,08 €/ut 

 
PC19 Ut Abraçadora fixació paret per a la formació de xemeneia individual, de 400 mm 

de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), segons la norma UNE-EN 
1856-1, col·locat 

 
 42,55 €/ut 
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El projecte contemplava el material de la xemeneia d’evacuació de fums d’acer inoxidable 
AISI 304 tant en l’exterior com en l’interior d’aquesta. La normativa vigent requereix, en 
instal·lacions on el combustible a utilitzar és un combustible sòlid provinent de productes 
forestals i/o agraris (com ho és l’estella forestal) que l’acer inoxidable a utilitzar a l’interior del 
sistema d’evacuació de fums sigui AISI 316, per tal de protegir l’interior de la xemeneia i 
minimitzar la corrosió provocada per els clors continguts en els combustibles i que es 
desprenen en el procés de combustió. Per aquest motiu, és totalment necessari que tots els 
elements d’acer inoxidable que componen el sistema d’evacuació i que estiguin en contacte 
amb els fums de combustió, siguin AISI 316. Per aquest motiu s’acorden els preus 
contradictoris PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18 i PC19. 

 
PC20 Ut Pressòstat per a líquids, amb accessoris de muntatge 
 

 151,21 €/ut 
 

El projecte no contempla la instal·lació d’un sistema de verificació de la pressió de la xarxa 
hidràulica. Segons el RITE vigent, reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, 
s’haurà de disposar d’un sistema de verificació de la pressió existent en la xarxa d’aigua 
(circuit primari) que realitzi la desconnexió del generador de calor en cas de que aquesta 
superi les condicions de funcionament. Per aquest motiu s’acorda el preu contradictori 
PC20. 

 
PC21 Ut Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1" de tipus simple, 

pressió màxima 3,0 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex 
d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons reglament (CE) 641/2009, muntada entre 
tubs 

 
 264,12 €/ut 

 
L’aportació de calor des de la nova caldera de biomassa cap a la Llar d’infants estava 
prevista realitzar-se actuant sobre la caldera existent de gas de l’edifici. Aquesta acció 
implica actuar en l’interior de la caldera existent, ja que seria necessari actuar sobre la 
bomba que es troba dins la caldera existent. Per a poder realitzar la connexió s’afectaria 
directament la configuració d’aquesta caldera, per tant comportaria l’anul·lació del seu 
marcatge CE i es perdria la garantia que porta implícita la caldera per part del fabricant. És 
per aquest motiu que es proposa instal·lar una nova bomba al marge de l’existent i, 
d’aquesta manera, no és necessari actuar sobre la caldera, mantenint aquesta el seu 
marcatge CE i garantia de fàbrica. Per aquest motiu s’acorda el preu contradictori PC21. 
 
PC22 Ut Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 120 

cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a protecció de les 
instal·lacions i xarxa de calor. 

 
 11,06 €/ut 

Es decideix realitzar un remat de planxa plegada al traçat exterior de la xarxa de calor a 
mode de protecció envers la intempèrie que no estava previst en projecte. Es considera 
necessari per tenir una protecció afegida, tant pel manteniment posterior com també per 
possibles cops. Per aquest motiu s’acorda el preu contradictori PC22. 
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PC23 Ut Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 
1"1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs 

 
 288,89 €/ut 

   
PC24 Ut Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 

2"1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs 
 

 328,18 €/ut 
 

El projecte contempla realitzar la canalització de la xarxa de calor amb canonada PEX 
preaïllada. Aquest tipus de canonada té una temperatura límit de circulació de fluid de 95ºC. 
Per a assegurar que aquesta temperatura no es veu en cap cas superada, es planteja 
introduir vàlvules de regulació fent de limitació de la temperatura. Per aquest motiu 
s’acorden els preus contradictoris PC23 i PC24. 
 
Els preus aplicables a les noves unitats d’obra són d’execució material i, per tant, no 
inclouen el benefici industrial, despeses generals d’empresa ni IVA vigent, i tampoc tenen 
aplicada la baixa d’adjudicació del contracte, de forma que, igual que la resta de preus 
unitaris del contracte, s’afectaran per aquests coeficients. 
 
Els preus contradictoris del PC01 al PC24 estan motivats per modificacions no substancials. 
Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments corresponents suposen un import en 
PEM de 7.123,17 €. Aquest import representa un increment respecte del preu inicial de 
l’obra de Sant Martí Sarroca del 2,978 %. 

 
4. Imports que no s’executaran. 
 
Degut a l’aparició d’aigua subterrània durant l’excavació de la sitja, que ha motivat el PC01, 
deixarà d’executar-se la partida PA01.011, que consisteix en un llit de graves de recollida 
d’aigües pluvials, ja que en cas que el nivell freàtic es mantingui alt el llit de graves no podrà 
complir bé la seva funció. L’import resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se en 
PEM és de 500,00 €. 
 
Amb motiu d’augmentar la seguretat de la instal·lació i no permetre l’accés a la sitja de 
personal no autoritzat, que ha motivat el PC07, PC08 i PC09, deixarà d’executar-se la 
partida PA08.004 consistent en la trapella d’accés a la sitja per la seva coberta. L’import 
resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se en PEM és de 500,00 €. 
 
Amb motiu del canvi del tipus d’acer inoxidable a utilitzar en l’interior de la xemeneia, que ha 
motivat els PC012, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19 i PC20, deixaran 
d’executar-se les partides d’obra DWEC.350.037, DWEC.350.013, DWEC.350.317, 
DWEC.350.032 i DWEC.350.044, consistents en diversos elements que conformaven la 
xemeneia prevista en projecte amb interior d’acer AISI 304. L’import resultant d’aquestes 
partides que deixaran d’executar-se en PEM és de 1.927,38 €. 
Per altra banda, amb motiu de la impossibilitat d’arribar a un acord d’ús de l’energia tèrmica 
de la futura xarxa de calor entre l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca i el departament 
d’ensenyament, no s’executaran part de les actuacions previstes per a la connexió de l’IES 
a la xarxa de calor, de manera que deixen d’executar-se les partides EEX304, ENL265120 i 
EFR11611, consistents en un bescanviador de plaques, una bomba acceleradora i el 
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recobriment d’aïllaments tèrmics, respectivament. L’import resultant d’aquestes partides que 
deixaran d’executar-se en PEM és de 4.207,52 €. 
 
L’import final en PEM que deixa d’executar-se en les partides previstes en projecte és de 
7.134,90€. Aquest import representa un decrement respecte del preu inicial del contracte de 
l’obra de Sant Martí Sarroca del 2,983 %. 
 
5. Estimació de la variació del pressupost de projecte. 

 
D’acord amb allò exposat l’execució dels nous preus proposats suposarà: 

 

 
Aquests preus contradictoris subjectes a aprovació, suposaran un decrement del preu de 
contracte de 10,49 € més IVA del 21 % per import de 2,20 €, resultant un total amb IVA de 
12,69 € que representa un estalvi total del 0,005 % sobre l’import d’adjudicació del projecte 
primitiu. 
 
El nou preu de contracte s’estableix en 213.853,84 € més IVA del 21 % per import de 
44.909,31 €, resultant un total amb IVA de 258.763,15 €. 
 
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. 
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6. Modificació del pla de seguretat i salut de l’obra. 
 
Segons informe elaborat per el Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució de 
l’Obra, no és necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat de l’obra. 
 
7. Termini d’execució. 
 
Aquests preus contradictoris no suposen la necessitat d’ampliar el termini d’execució de 
l’obra previst que finalitza el 13 de febrer de 2021.  
 

3. La modificació proposada per la direcció de l’obra respon a raons d’interès públic 
consistents en assegurar-se la correcta execució de les obres projectades, 
mitjançant la inclusió de nous preus contradictoris. 

 
4. En l’informe transcrit es proposa l’aprovació de nous preus motivats per 

modificacions no substancials que suposen un decrement del 0,005 % del preu del 
projecte d’obra del municipi de Sant Martí Sarroca, i no comporta l’alteració 
substancial de l’objecte i característiques del projecte ni de les condicions 
essencials 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 i Salut 

considera que no es necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 

 
7. La modificació contractual proposada suposa un decrement del preu del contracte 

de 10,49 €, més 2,20 € en concepte de 21 % d’IVA. 
 
8. La disminució de la despesa derivada de la modificació del contracte per import de 

12,69 €, IVA inclòs, revertirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/90100/1721B/65000 del pressupost corporatiu del 2020. 

 
IV AFECTACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES ACTES DE PREUS CONTRADICTOIRIS 

AL CONTRACTE DEL LOT 4 (Projecte d’obra del municipi de Santa Margarida 
de Montbui i Sant Martí Sarroca)  

 
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 Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca, a 
conseqüència de l’aprovació de les actes 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 4 de les obres esmentades, sent el termini màxim per a 
la seva finalització el 13 de febrer de 2021.  
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2. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el 
sentit de reduir-la en 0,52 cèntims, que resulta d’aplicar el 5 % a 10,49 € (IVA 
exclòs), que és l’import de la modificació del contracte. 

 
V 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 242.4 ii de la LCSP disposa que no tindran consideració de modificacions 

de contracte, la inclusió de preus nous fixats contradictòriament, sempre que no 
suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en 
el seu conjunt excedeix del 3 % del pressupost primitiu del mateix. En el projecte 
d’obra del municipi de Santa Margarida de Montbui l’import d’aquests nous preus 
fixats contradictòriament és inferior al 3 % del pressupost primitiu del contracte. 

 
3. 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.  

 
4. L’article 203.1 de la LCSP disposa que els contractes administratius només podran 

ser modificats per raons d’interès públic. 
 
5. L’article 205.2 c) de la LCSP defineix les causes no previstes aplicables a la 

present modificació contractual. 
 
6. 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. 
 
7. 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 dóna per realitzat aquest tràmit en haver 
donat el contractista la seva conformitat amb l’acta dels preus contradictoris. 

 
8. 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.  

 
9. L’article 109 de la LCSP disposa que s’haurà de reajustar la garantia definitiva 

constituïda, com a conseqüència de la modificació del contracte. 
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10. 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. 

 
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. 

 
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 Santa Margarida de Montbui, corresponent al lot 4 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 8,91 EUROS/M al PC12 per import de 
370,53 EUROS / Ut. 
 
Segon. DISMINUIR en 84,66 €, IVA inclòs, l’import de la despesa aprovada i 
disposada inicialment en aquesta contractació generada per l’aprovació de l’acta de 
preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Santa Margarida de 
Montbui, de conformitat el detall següent: 
 

Exercici Núm. operació 
comptable Import Aplicació pressupostària 

2020 2003901863/2 - 84,66 €/D G/90100/1721B/65000 

2020  - 84,66 
€/A G/90100/1721B/65000 

 
Tercer. APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del 
municipi de Sant Martí Sarroca, corresponent al lot 4 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

inclou del PC01 per import de 212,30 EUROS/Ut al PC24 per import de 328,18 
EUROS/Ut.  
 
Quart. APROVAR la modificació del contracte relatiu a les obres esmentades en el 
punt anterior, formalitzat amb l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA 
(NIF A08112716), el 13 de juny del 2020, en el sentit següent: 
 
Projecte d’obra municipi de Sant Martí Sarroca: 
 

- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 
contradictoris núm. 1, que inclou del PC01 al PC24. 

 
- Disminuir el preu del contracte en 10,49 €, més 2,20 € en concepte de 21 % 

d’IVA. 
 
Cinquè. DISMINUIR en 12,69 €, IVA inclòs, l’import de la despesa aprovada i 
disposada inicialment en aquesta contractació generada per l’aprovació de l’acta de 
preus contradictoris del projecte d’obra de Sant Marti Sarroca i de la modificació del 
contracte de referència, de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Núm. operació 
comptable Import Aplicació pressupostària 

2020  - 12,69 €/D G/90100/1721B/65000 
2020  - 12,69 €/A G/90100/1721B/65000 

 
Sisè. FIXAR el nou preu del contracte corresponent al lot 4, d’acord amb el detall 
següent: 
 

LOT 4 – Projectes d’obra municipis Santa Margarida de Montbui i Sant 
Martí Sarroca  

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

Santa Margarida 
de Montbui 143.105,76 € 30.052,21 € 173.157,97 € 

Sant Martí Sarroca 213.853,84 € 44.909,31 € 258.763,15 € 

TOTAL LOT 4  356.959,60 € 74.961,52 € 431.921,13 € 
 
Setè. ADVERTIR a l’empresa contractista que en el termini de 15 dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, 
haurà d’ajustar la garantia definitiva constituïda a la Tresoreria d’aquesta Diputació, 
reduint-la en 0,52 cèntims corresponent al 5 % de l’import de la modificació del 
contracte (10,49 €, IVA exclòs), tot fent-li avinent que podrà renunciar a aquest dret si 
així ho comunica per escrit. 
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Vuitè. COMUNICAR a l’empresa contractista que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, el seu 
legal representat haurà de formalitzar telemàticament el corresponent contracte, prèvia 
constitució o ajustament de la garantia definitiva. 
 
Novè. PUBLICAR la modificació del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Desè. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Sant Fruitós de Bages i 
l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució del projecte d’obra del 
municipi de Navàs, corresponent al lot 5, 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 (NIF B64217425), 
pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 5 – Projectes d’obra municipis Sant Fruitós de Bages i Navàs  

Municipi Preu Import IVA 
(21%) 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Sant Fruitós de 
Bages 201.465,07 € 42.307,66 € 243.772,73 € 

Navàs 202.532,60 € 42.531,85 € 245.064,45 € 
TOTAL LOT 5  403.997,67 € 84.839,51€ 488.837,18 € 

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

garantia definitiva per import de 20.199,88 €, 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. 1000050705). 
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3. El contracte corresponent al lot 5 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb 
una vigència de 7 mesos. 

 
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 5 a l’empresa CLUSELLS I ROCA ENGINYERS SL (NIF 
B62837000), que va designar com a coordinador de seguretat i salut a l’enginyer 
tècnic industrial Joel Clusells i Roca. 

 
5. En data 1 d’octubre de 2019 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig 

on es va acordar, que atès que no havia estat aprovat el Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball presentat per l’empresa adjudicatària, el termini d’execució de les 
l’obres del lot 5 s’iniciaria amb la signatura d’una 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 18 
de desembre de 2019. 

 
7. En data 20 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 5 començaria a comptar des 
del 20 de desembre de 2019 per la qual cosa el termini finalitzaria el 19 de juliol 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. 197, en sessió de 
14 de maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des 
de 14 de març, davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació 
del virus COVID-19. 

 
9. L’11 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 236, es va prendre 

raó de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les citades obres, 
amb efectes des del 18 de maig de 2020, establint-se el 21 de setembre de 2020 
com a nou termini de finalització de les obres. 

 
10. L’empresa contractista el 4 d’agost 2020 va presentar un escrit, en el què 

sol·licitava una ampliació del termini d’execució de tres mesos del projecte d’obra 
del municipi de Navàs.  

 
11. El 21 de setembre de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat, responsable del contracte, va informar favorablement la petició 
d’ampliació del termini d’execució de l’obra esmentada en el punt anterior per tres 
mesos, de forma que el termini d’execució del contracte del lot 5 va quedar 
ampliat fins el 21 de desembre de 2020, aprovant-se en data 22 de setembre de 
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2020 per decret d’urgència núm. 8905 de la Presidència i ratificat per acord de la 
Junta de Govern núm. 485, en sessió de 29 d’octubre de 2020. 

 
II  FETS PROJECTE D’OBRA DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÒS DE BAGES 
 
1. En data 30 de setembre de 2020, es va formalitzar una acta de preus contradictoris 

núm. 1 per l’execució de les obres del projecte del municipi de Sant Fruitós de 
Bages, entre la direcció facultativa de l’obra i l’empresa contractista. Els preus fixats 
contradictòriament en aquesta acta van ser el següents: 

 
“.../... 
 

PREU CONTRADICTORI 1 
Cos de mur d’escullera de blocs de pedra granítica, confrontada, col·locats amb 
retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera. 

95,13 EUROS / M2 
 

PREU CONTRADICTORI 2 
Reforç estructural per la unió de ferm rígid amb mur de tancament. Realització 
d’orificis mitjançant trepant de D14 per a col·locació de ferros de D12 units amb 
tac químic i col·locats cada 20 cm. 

19,85 EUROS / ML 
 

PREU CONTRADICTORI 3 
Safata de xapa plegada d’acer galvanitzat, construïda en taller, de dimensions 
50x20cm i 3mm de gruix, col·locada en mur amb tacs químics. Inclou realització 
de peces especials en punts singulars del traçat.  

24,24 EUROS / ML 
 

PREU CONTRADICTORI 4 
Formació d’arqueta enterrada, de dimensions interiors 70x70x80 cm, amb tapa de 
ferro colat, per pas de tubs.  

132,00 EUROS / UT 
 

PREU CONTRADICTORI 5 
Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 5 cm d’espessor, 
realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, 
estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter 
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color vermell, rendiment 3 
kg/m2, amb acabat remolinat mecànic.  

22,89 EUROS / M2 
 

PREU CONTRADICTORI 6 
Capa de morter tipus GP CSIV W2 segons UNE EN 998-1 color gris, de 3 mm 
d’espessor, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre 
parament exterior de fabrica de ceràmica, vertical. Inclosos rivets de PVC per a 
formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i 
en els fronts de forjat per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements 
de l’entorn que puguin veure’s afectats durant els treballs i resolució de punts 
singulars.   

22,79 EUROS / M2 
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PREU CONTRADICTORI 7 
Pintura plàstica sobre parament exterior. Aplicació manual a dues mans de 
pintura plàstica en color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda 
entre un 15 % a un 20 % i la segona mà diluïda entre un 5 % i un 10 % d’aigua ( 
rendiment 0,1 l/m2 cada mà ), pintura aplicada sobre mur de formigó i amb 
mitjans d’elevació necessaris. 

7,89 EUROS / M2 
 
2. En data 2 de novembre de 2020, la direcció facultativa de l’obra i el responsable del 

contracte, van emetre un informe justificatiu de la inclusió d’aquests nous preus que 
no suposen la introducció o addició d’unitats d’obra nova ni una alteració 
substancial de l’objecte i característiques del projecte original, la part del qual que 
interessa es transcriu a continuació: 

 
“.../... 

 
0. Antecedents del contracte. 
 
Mitjançant decret de la presidència delegada de la Diputació de Barcelona, de data 11 
d’abril de 2019, es va adjudicar el Lot 5: Execució de les obres i legalització de la 
instal·lació de calderes de biomassa als municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages a 
l’empresa Tondo Energia, amb NIF B64217425, per un import de 403.997,67€ més IVA del 
21 %, resultant un total de 488.837,18 € IVA inclòs. 
 
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi de Sant Fruitós de Bages és de 
201.465,07 € més IVA del 21 %, resultant un total de 243.772,73 € IVA inclòs. 
 
El contracte estableix un termini d’execució de set (7) mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta d’inici d’execució de les obres, el passat 20 de desembre de 2019. El 
contracte es va suspendre durant 64 dies degut a motius derivats de la COVID-19. 
Addicionalment, s’ha tramitat una ampliació de termini degut a causes alienes al 
contractista, essent la nova data en que conclou el termini màxim d’execució de les obres 
del Lot 5 el dia 21 de desembre de 2020. 
 
Les obres objecte del present contracte corresponents al municipi de Sant Fruitós de Bages 
consisteixen en la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per els edificis de 
l’Escola Monsenyor Gibert i la Llar d’infants Les Oliveres. 

 
1. Estat de l’execució del contracte en el projecte de Sant Fruitós de Bages. 
 
L’obra es troba executada al 71,52 % en data de 31 d’agost. Actualment s’han executat la 
major part d’obra corresponent a moviment de terres, obra civil i soterrament de les 
canalitzacions de calefacció, electricitat i dades, a falta d’executar alguns treballs 
d’adequació del terreny i d’acabat a la coberta de l’edifici. També s’està treballant en la 
instal·lació i connexió de la caldera i els altres elements hidràulics. 
 
Durant el desenvolupament d’aquestes feines, han aparegut una sèrie de circumstàncies 
que han motivat que s’hagin de generar uns nous preus fixats contradictòriament. 
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2. Proposta d’aprovació de nous preus. 
 
Es proposa l’aprovació de nous preus motivats per poder afrontar aquesta circumstància 
imprevista apareguda durant el transcurs de l’obra. Aquests nous preus no suposen la 
introducció o addició d’unitats d’obra nova ni una alteració substancial de l’objecte i 
característiques del projecte original i són els següents. 
 
PC01 m2 Mur de rocalla 

Cos de mur d'escullera de blocs de pedra granítica, confrontada, col·locats amb 
retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera. 

  95,13 €/m2 
 
PC02 ml Reforç estructural per unió ferm d'accés a sitja amb mur 

Reforç estructural per la unió de ferm rígid amb mur de tancament. Realització 
d’orificis mitjançant trepant de D14 per a col·locació de ferros de D12 units amb 
tac químic i col·locats cada 20 cm. 

 
 19,85 €/ml 

 
La sitja de biomassa prevista en projecte és semisoterrada, de manera que la descàrrega es 
realitza a nivell de carrer per la coberta de l’edifici. Part del terreny on s’ubica la rampa 
d’accés del camió de subministrament d’estella a la sitja es troba sobre el reomplert de 
terres de l’execució del propi edifici. El projecte contemplava els treballs de reomplert i 
execució de la rampa, però no contemplava protegir els talussos cada un dels seus costats, 
però durant les obres s’ha vist que és necessari fer-ho i així evitar que les aigües de pluja 
els erosionin i pugui ocasionar assentaments del terreny. Per aquest motiu s’ha decidit fer 
un petita rocalla per consolidar i protegir els talussos esmentats. Per acabar d’assegurar 
l’entrega entre la rampa d’accés i la sitja i que no pugui marcar-se una esquerda en el 
paviment, degut als petits assentament diferencials i moviments propis que pugui tenir el 
terreny, també s’ha vist necessari realitzar uns connectors entre el paviment de la rampa i el 
sostre de la sitja que no estaven previstos en projecte. Per aquest motiu s’acorden els preus 
contradictoris PC01 i PC02. 
 
PC03 ml Perfil Omega de xapa galvanitzada per protecció de canonades 

Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat, construïda en taller, de dimensions 
50x20cm i 3mm de gruix, col·locada en mur amb tacs químics. Inclou realització 
de peces especials en punts singulars del traçat. 

 
 24,24 €/ml 

PC04 ut Arqueta per pas de tubs de 70x70cm 
Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 70x70x80 cm, amb tapa 
de ferro colat, per a pas de tubs. 

 
 132,00 €/ut 

 
El projecte contemplava una canalització soterrada dels tubs calorifugats que connectessin 
la nova caldera de biomassa amb la sala de calderes existent de l’escola Monsenyor Gibert. 
El traçat contemplat en projecte implicava travessar un pas complicat a través de la cuina de 
l’escola. Tenint en compte que els treballs no s’han pogut realitzar durant els mesos d’estiu 
que l’escola era tancada, i que en aquests moments no es pot treballar a l’interior d’aquesta 
per motius sanitaris deguts a la covid-19, s’ha buscat una solució que eviti el pas per la 
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cuina. Per aquest motiu s’ha optat per realitzar part de la canalització aèria, de manera que 
el traçat de la canalització passi a través de la coberta de l’edifici. Aquesta canalització aèria 
requereix d’un perfil de xapa galvanitzada per la protecció de la canonada. Aquesta nova 
solució constructiva també comporta la instal·lació d’una arqueta de transició dels tubs 
soterrats a aeris. Per aquest motiu s’acorden els PC03 i PC04. 
 
PC05 m2 Paviment de formigó colorejat 

Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 5 cm 
d'espessor, realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament 
des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit 
de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color vermell, 
rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic 

 
 22,89 €/m2 

 
El present projecte es realitza dins del pati de Parvulari de l’escola Monsenyor Gibert. Per 
motius d’integració urbanística/arquitectònica, el projecte contemplava la construcció d’una 
coberta enjardinada sobre la sala de caldera, ja que es preveia que la part de terreny 
adjacent a aquesta coberta continués servint de pati per als alumnes de parvulari de l’escola 
Monsenyor Gibert. A petició, i per acord mutu, entre l’Ajuntament i la Direcció de l’escola, es 
va decidir no permetre l’accés a l’alumnat a la part superior de la sala de calderes, per 
motius de seguretat i per minimitzar el risc de caiguda a diferent alçada. Un cop presa la 
decisió que l’alumnat no hi tindria accés i tampoc se’n faria ús, a petició de l’Ajuntament per 
motiu de minimitzar costos de manteniment associats a una coberta enjardinada (les 
cobertes enjardinades poden acabar comportant humitats al apart interior si no se’n fa un 
manteniment molt acurat), s’acorda realitzar la mateixa solució constructiva que la coberta 
de la sitja, però donant un color al paviment d’acabat per minimitzar-ne l’impacte visual. Per 
aquest motiu s’acorda el PC05. 
 
PC06 m2 Arrebossat de parament de formigó 

Capa de morter tipus GP CSIV W2 segons UNE EN 998-1 color gris, de 3 mm 
d'espessor, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre 
parament exterior de fabrica de ceràmica, vertical. Inclosos rivets de PVC per a 
formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i 
en els fronts de forjat per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels 
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i resolució 
de punts singulars 

 
 22,79 €/m2 

En la fase d’aprovació del projecte per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
l’enginyer municipal va emetre un informe tècnic en el que recomanava preveure l’ampliació 
de l’alçada de la xemeneia de la caldera en 4m, pel següent motiu, transcrit textualment: “La 
xemeneia prevista al projecte dóna compliment a les prescripcions normatives del RITE, DB-
HS i UNE 123.001:2005; no obstant en previsió de futures edificacions al carrer General 
Prim i donada l’orografia amb pendent del terreny, es recomanaria disposar d’una major 
alçada per evitar possibles molèsties per l’expulsió de fums de la caldera”. El projecte no va 
recollir aquesta recomanació, però durant l’execució de les obres s’ha considerat que és 
necessari tenir-ho en compte. Per aquest motiu, s’ha decidit canviar la solució constructiva 
de la xemeneia, l’estructura de la qual estava inicial i parcialment prevista amb una simple 
xapa metàl·lica, per una paret de bloc de formigó, unitat d’obra ja prevista en projecte, 
solució que aportaria més estabilitat a la xemeneia per si en un futur se n’ha d’augmentar 
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l’alçada. Aquesta nova solució constructiva ha comportat la necessitat d’incorporar un 
arrebossat de morter sobre la xemeneia, per a un millor acabat. Per aquest motiu s’acorda 
el PC06. 
 
PC07 m2 Pintura plàstica sobre parament exterior 

Pintura plàstica sobre parament exterior, aplicació manual a dues mans de 
pintura plàstica en color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà 
diluïda entre un 15 % a un 20 % i la segona mà diluïda entre un 5 % i un 10 % 
d'aigua ( rendiment 0,1 l/m2 cada mà ), pintura aplicada sobre mur de formigó i 
amb els mitjans d'elevació necessaris 

 
 7,89 €/m2 

 
El projecte no incloïa el pintat exterior de l’edifici. Es considera adient conferir a l’edifici dues 
capes de pintura plàstica exterior per tal de donar-li una major protecció envers la intempèrie 
i l’entrada de possibles humitats a l’interior de l’edifici. 
 
Els preus aplicables són d’execució material i, per tant, no inclouen el benefici industrial, 
despeses generals d’empresa ni IVA vigent, i tampoc tenen aplicada la baixa d’adjudicació 
del contracte, de forma que, igual que la resta de preus unitaris del contracte, s’afectaran 
per aquests coeficients. 
 
Els preus contradictoris del PC01 al PC07 estan motivats per nous preus que complementen 
unitats d’obra previstes en projecte. Aquests nous preus amb l’aplicació dels amidaments 
corresponents suposen un import en PEM de 5.535,67 €. Aquest import representa un 
increment respecte del preu inicial de l’obra de Sant Fruitós de Bages del 2,5645 %. 
 
3. Imports que no s’executaran 
 
En motiu de canviar part del traçat de la canonada de la xarxa de calor soterrada per un 
tram superficial, que ha motivat el PC03 i el PC04, deixarà d’executar-se part de la partida 
d’obra EF924P98, consistent en una canonada preaïllada específica per soterrar. L’import 
resultant d’aquesta disminució d’amidaments previstos en projecte en PEM és de 1.711,38€.  
 
En motiu del canvi de la coberta enjardinada de la sala de calderes per una coberta 
tradicional, que ha motivat el PC05, deixarà d’executar-se la partida d’obra 151385J0, 
consistent en la coberta enjardinada. L’import resultant d’aquesta partida que deixa 
d’executar-se en PEM és de 3.434,29€.  
En motiu de canviar la solució constructiva de la xemeneia, que ha motivat el PC06, deixarà 
d’executar-se la partida d’obra 16181531, consistent en una xapa metàl·lica. L’import 
resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se en PEM és de 400,00 €. 
 
L’import final en PEM resultant de totes aquestes diferències en les partides previstes en 
projecte és de 5.545,67 €. Aquest import representa un decrement respecte del preu inicial 
de l’obra de Sant Fruitós de Bages del 2,5691 %. 
 
4. 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 estalvi en el preu de 
contracte de 9,34€ més IVA del 21 % per import de 1,96€, resultant un total amb IVA de 
11,30€ que representa un estalvi total del 0,0046 % sobre l’import d’adjudicació del projecte 
primitiu. 
 
El nou preu de contracte s’estableix en 201.455,73€ més IVA del 21 % per import de 
42.305,70€, resultant un total amb IVA de 243.761,43€. 
 
L’execució d’aquests nous preus no suposa una modificació del projecte i 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. 
 
La inclusió d'aquests preus nous, fixats contradictòriament segons el procediment establert 
a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, no te la consideració de modificació del 
contracte ja que compleixen els requisits establerts a l’article 242.4.ii de la LCSP, en tant 
que no suposen un increment del preu global de contracte i no afecten a unitats d’obra que 
en conjunt excedeixi el 3 % del pressupost primitiu del mateix. 
 
5. Modificació del pla de seguretat i salut de l’obra. 
 
Segons informe elaborat per el Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució de 
l’Obra, no és necessari realitzar una modificació del Pla de Seguretat de l’obra. 
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6. Termini d’execució. 
 
Aquests preus contradictoris no suposen la necessitat d’ampliar el termini vigent d’execució 
de l’obra. 
 “ 

3. 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 i el director facultatiu no estima oportú ampliar el termini d’execució 
d’aquesta obra. 

 
4. L’aprovació de l’acta proposada suposa un decrement del preu del contracte de 

9,34€, més 1,96 € en concepte de 21 % d’IVA, el què representa una disminució del 
0,0046 % de l’import d’adjudicació del projecte primitiu. 

 
5. La disminució de la despesa derivada de l’aprovació de l’acta de preus 

contradictoris esmentada per import de 11,30 €, IVA inclòs, anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/90100/1721B/65000 del pressupost corporatiu del 
2020. 

 
6. Com a conseqüència de tot l’exposat, s’estima necessari aprovar l’acta de preus 

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Sant Fruitós de Bages 
sense que això comporti una modificació del contracte de referència. 

 
III  FETS PROJECTE D’OBRA MUNICIPI DE NAVÀS 
 
1. L’empresa contractista el 6 de novembre 2020 va presentar un escrit, en el què 

sol·licitava una nova ampliació del termini d’execució del projecte d’obra del 
municipi de Navàs de tres mesos.  

 
2. El 9 de novembre de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat, responsable del contracte part de la Diputació de Barcelona, va 
informar favorablement la petició del contractista d’ampliar el termini d’execució de 
l’obra esmentada en el punt anterior per 3 mesos més, es a dir, fins el 21 de març 
de 2021, la part del qual que interessa es reprodueix a continuació: 

 
“.../... 
 
B. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 
 
1. Els treballs relatius a les obres del “EXECUCIÓ DE LES OBRES I LEGALITZACIÓ DE 

LES INSTAL·LACIONS DE CALDERES DE BIOMASSA A DIVERSOS MUNICIPIS DE 
LA PROVÍNCIA, PER LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA REDUCCIÓ 
D’EMISSIONS DE CO2, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER (ORDRE 
GAH/45/2016, DE 7 DE MARÇ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA) – LOT 5 
MUNICIPIS DE SANT FRUITÓS I NAVÀS”, es porten a terme des del dia 20 de 
desembre de 2019, data de l’acta d’inici d’obres.  
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2. Degut a la necessitat de demanar a la companyia elèctrica (ENDESA) un trasllat de la 

xarxa de baixa tensió, inicialment no prevista en el projecte, l’empresa contractista va 
sol·licitar una ampliació de termini de tres (3) mesos, al·legant un (1) mes que va trigar la 
companyia elèctrica en respondre a la seva sol·licitud i dos (2) mesos més corresponents 
al termini d’execució que va proporcionar la companyia elèctrica, ja que el contractista 
necessita de l’execució d’aquests treballs per continuar les obres. 

 
3. A efectes pràctics, la companyia elèctrica va finalitzar els seus treballs en data a 8 

d’octubre de 2020, i l’empresa contractista no va poder reunir tota la maquinària i 
material necessari per reprendre les obres fins el dia 14 d’octubre. Donat que la durada 
estimada d’execució de les obres és de quatre (4) mesos, i que fins que no han conclòs 
els treballs per part de la companyia elèctrica el contractista pràcticament no ha pogut 
realitzar les feines previstes, es preveu que l’obra no es podrà acabar abans del termini 
d’execució actual. 

 
4. El projecte també preveia el trasllat de l’escomesa d’aigua. El trasllat d’aquesta 

escomesa encara no s’ha efectuat en data de redacció d’aquest informe, motiu pel qual 
es preveu un possible retard d’execució de l’obra d’un (1) mes addicional. 

 
5. Pels motius exposats anteriorment, comptant la durada estimada de les obres de quatre 

(4) mesos a comptar des del 14 d’octubre, i que el trasllat de l’escomesa d’aigua pot 
comportar un retard de un (1) mes addicional, es preveu que seran necessaris tres (3) 
mesos addicionals per a la finalització de l’obra, a contar des del 21 de desembre de 
2020, termini actual d’execució.  

 
C. CONCLUSIONS 
 
A la vista dels endarreriments acumulats, no imputables a l’adjudicatari, es considera 
convenient procedir a l’allargament del termini d’execució de les obres. 
 
Es considera recomanable preveure un termini addicional de tres (3) mesos per a la 
finalització del treballs del municipi de Navàs, al marge de la suspensió que ja es va fer 
efectiva per motiu de covid-19, de manera que la nova data límit proposada d’acabament de 
les obres relatives al “EXECUCIÓ DE LES OBRES I LEGALITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE CALDERES DE BIOMASSA A DIVERSOS MUNICIPIS DE LA 
PROVÍNCIA, PER LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA REDUCCIÓ 
D’EMISSIONS DE CO2, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEDER (ORDRE 
GAH/45/2016, DE 7 DE MARÇ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA) – LOT 5 
MUNICIPIS DE SANT FRUITÓS I NAVÀS”, és el dia 21 de març de 2021” 

 
3. Cal ajustar comptablement per un l’import de 70.000 € la despesa aprovada i 

disposada inicialment en aquesta contractació per adequar-la al nou termini 
d’execució d’aquesta obra de referència. 

 
IV AFECTACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTOIRIS 

DEL PROJECTE D’OBRA DEL MUNICIPI DE SANT FRUITOS DE BAGES I DE 
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L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA DEL 
MUNICIPI DE NAVÀS AL CONTRACTE DEL LOT 5 

 
1. De conformitat amb l’informe transcrit anteriorment, el director facultatiu de l’obra no 

estima necessari per a executar el projecte d’obra del municipi de Sant Fruitós de 
Bages ampliar el termini d’execució d’aquesta obra, a conseqüència de l’aprovació 
de l’acta de preus contradictoris, però atès que el responsable del contracte per part 
de l’Administració ha informat favorablement la petició de l’empresa contractista a 
l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució de tres mesos per a la 
finalització del projecte d’obra del municipi de Navàs, és indispensable ampliar el 
termini d’execució del contracte del lot 5 fins el 21 de març de 2021. 

 
V 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 242.4 ii de la LCSP disposa que no tindran consideració de modificacions 

de contracte, la inclusió de preus nous fixats contradictòriament, sempre que no 
suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el 
seu conjunt excedeix del 3 % del pressupost primitiu del mateix. En el projecte 
d’obra del municipi de Sant Fruitós de Bages l’import d’aquests nous preus fixats 
contradictòriament és inferior al 3 % del pressupost primitiu del contracte. 

 
3. L’article 195.2 de la LCSP disposa que si el retard en l’execució del contracte és 

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

 
4. La clàusula 36.2 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’any 2020 estableix que quan per retard en el començament de 
l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient de contractació, 
suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra raó d’interès 
públic degudament justificada es produeixi un desajust entre les anualitats 
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les necessitats 
reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació haurà d’acordar el reajustament 
d’anualitats pertinent. 

 
5. 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. 
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6. La competència per aprovar aquest 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 Sant Fruitós de Bages, corresponent al lot 5 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 95,13 EUROS/M2 al PC07 per import de 
7,89 EUROS/M2 i que suposa un decrement del preu del contracte de 9,34€, més 
1,96€, en concepte de 21 % d’IVA. 
 
Segon. FIXAR el nou preu del contracte corresponent al lot 5, d’acord amb el detall 
següent: 
 

LOT 5 – Projectes d’obra municipis Sant Fruitós de Bages i Navàs  
Municipi Preu Import IVA 

(21%) 
Total preu 

(IVA inclòs) 
Sant Fruitós de 

Bages 201.455,73 € 42.305,70 € 243.761,43 € 

Navàs 202.532,60 € 42.531,85 € 245.064,45 € 
TOTAL LOT 5  403.988,33 € 84.837,55€ 488.825,88 € 

 
Tercer. APROVAR l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució de tres (3) 
mesos per a la finalització del projecte d’obra del municipi de Navàs, a l’empresa 
TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), de forma que el nou termini d’execució del 
contracte del lot 5 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 serà el dia 
21 de març de 2021, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat, en data 9 de novembre de 2020. 
 
Quart. AJUSTAR COMPTABLEMENT l’import de la despesa aprovada i disposada 
inicialment en aquesta contractació per adequar-la a l’aprovació de l’acta de preus 
núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Sant Fruitós de Bages i al nou termini 
d’execució de les obres esmentades en el punt anterior, amb la condició suspensiva 
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que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el 
pressupost corresponent, de conformitat el detall següent: 
 

Exercici Núm. operació 
comptable Import  Aplicació pressupostària 

2020 2003902250 -70.011,30 €/D G/90100/1721B/65000 
2020 - -70.011,30 €/A G/90100/1721B/65000 
2021 - 70.000,00 €/A 

 
G/90100/1721B/65000 

2021 - 70.000,00 €/D G/90100/1721B/65000 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’atorgament 
d’una ampliació del termini d’execució del projecte d’obra del municipi de Sant 
Pere de Vilamajor, corresponent al lot 6, 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, a l’empresa VISIÓ 
SOLAR 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 VISIÓ SOLAR SL, amb el NIF B64431422, 
pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 6 – Projecte Argentona i Sant Pere de Vilamajor  

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

Argentona 310.000,00 € 65.100,00 € 375.100,00 € 
Sant Pere de 

Vilamajor 134.000,00 € 28.140,00 € 162.140,00 € 

TOTAL  444.000,00 € 93.240,00 € 537.240,00 € 
 
2. L’empresa VISIÓ SOLAR SL, en data 11 de març de 2019, va constituir la garantia 

definitiva per import de 22.200,00 €, equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació, 
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IVA exclòs, mitjançant aval de l’entitat AVALIS CATALUNYA SGR, a la Tresoreria 
d’aquest Diputació de Barcelona (assentament núm, 1000049757). 

 
3. El contracte corresponent al lot 6 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019. 
 
4. Per decret núm. 9475 del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 

Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 6 a l’empresa CLUSELLS I ROCA ENGINYERS SL (NIF 
B62837000), que va designar com a coordinador de seguretat i salut a l’enginyer 
tècnic industrial Joel Clusells i Roca. 

 
5. En data 1 d’octubre de 2019 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig 

on es va acordar, que atès que no havia estat aprovat el Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball presentat per l’empresa adjudicatària, el termini d’execució de les 
l’obres del lot 6 s’iniciaria amb la signatura d’un acta d’inici.  

 
6. En data 11 de desembre de 2019, per decret del President delegat de l’Àrea de 

Recursos Humans, Hisenda, i Serveis Interns es va aprovar el Pla de Seguretat i 
Salut de les obres de referència, notificant la seva aprovació al contractista el 23 
de desembre de 2019. 

 
7. En data 24 de desembre de 2019 es va formalitzar l’acta d’inici d’obres on es va 

acordar que el termini d’execució de les obres del lot 6 començaria a comptar des 
del 24 de desembre de 2019 per la qual cosa el termini finalitzaria el 23 d’agost de 
2020. 

 
8. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per decret d’urgència núm. 3744 de 

la Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 198, en sessió de 
14 de maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des 
de 14 de març, davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació 
del virus COVID-19. 

 
9. L’11 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 237, es va prendre 

raó de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total de les citades obres, 
amb efectes des de l’11 de maig de 2020, establint-se el 19 d’octubre de 2020 
com a nou termini de finalització de les obres. 

 
10. El 20 d’octubre de 2020, es va aprovar, per decret d’urgència núm. 9893 de la 

Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 538, en sessió de 12 
de novembre de 2020, l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del 
municipi d’Argentona i l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del 
municipi de Sant Pere de Vilamajor i la conseqüent modificació i ampliació del 
termini d’execució del contracte del lot 6 en dos mesos, fixant com a termini 
màxim per a la seva finalització el 19 de desembre de 2020. 
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II  FETS PROJECTE D’OBRA DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE VILAMAJOR 
 
1. L’empresa contractista el 23 de novembre 2020 va presentar un escrit en el què 

sol·licitava una ampliació del termini d’execució del projecte d’obra del municipi de 
Sant Pere de Vilamajor de sis (6) setmanes. 

 
2. El 24 de novembre de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat, responsable del contracte part de la Diputació de Barcelona, va 
informar favorablement la petició del contractista d’ampliar sis (6) setmanes el 
termini d’execució de l’obra esmentada en el punt anterior, es a dir, fins el 30 de 
gener de 2021, la part del qual que interessa es reprodueix a continuació: 

 
“.../... 
 
B. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 
 
1. Els treballs relatius a les obres objecte del contracte es porten a terme des del dia 24 de 

desembre de 2019, data de l’acta d’inici d’obres.  
 
2. Les obres del municipi de Sant Pere de Vilamajor es troben al 41,75 % executades a 30 

d’octubre. S’ha realitzat tots els treballs d’obra civil, la part de la xarxa de calor que 
discórrer per la via pública, i s’ha col·locat el mòdul prefabricat que contindrà tots els 
elements de la instal·lació.  

 
3. Durant la visita d’obra de coordinació dels treballs en l’interior dels edificis, el 

responsable del centre de la Llar d’Infants va manifestar el seu neguit davant el fet que 
les feines es duguessin a terme quan el centre està en plena activitat, i va demanar que 
es tingués en consideració l’estat actual de pandèmia i la possibilitat de realitzar els 
treballs durant els dies de Nadal, i així evitar el contacte entre els treballadors de 
l’empresa i el personal docent, infants, pares i mares.  

 
4. El contractista, Visió Solar, ha manifestat que veu viable aquesta proposta, però que una 

vegada connectat l’edifici, encara mancarà les feines de posada en funcionament, proves 
i ajustos de la instal·lació. És per aquest motiu que el contractista ha sol·licitat una 
ampliació de termini de sis (6) setmanes. 

 
C. CONCLUSIONS 
 
A la vista de que la necessitat d’execució dels treballs a la Llar d’Infants durant els dies de 
Nadal no és imputable a l’adjudicatari, es considera convenient procedir a l’allargament del 
termini d’execució de les obres, ja que redundarà en una millor execució dels treballs i una 
major seguretat. 
 
S’informa favorablement l’atorgament d’una nova ampliació del termini d’execució de sis (6) 
setmanes per a la finalització de les obres del projecte d’obra del municipi de Sant Pere de 
Vilamajor, a l’empresa VISON SOLAR SL, de forma que el nou termini de finalització del 
contracte del lot 6 relatiu a l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de 
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calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 serà el dia 30 de gener de 
2021.” 

 
III AFECTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

D’OBRA DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE VILAMAJOR AL CONTRACTE DEL 
LOT 6 

 
1. Cal ampliar el termini d’execució del contracte del lot 6 fins el 30 de gener de 2021, 

ja que s’ha informat favorablement la petició de l’empresa contractista d’una 
ampliació del termini d’execució de sis (6) setmanes per a la finalització del projecte 
d’obra del municipi de Sant Pere de Vilamajor, d’acord amb l’informe emès pel 
responsable del contracte per part de l’Administració. 

 
2. Cal ajustar comptablement per un l’import de 38.887,61 € la despesa aprovada i 

disposada inicialment en aquesta contractació per adequar-la al nou termini de 
finalització del contracte del lot 6, de conformitat amb el detall següent: 

 
Exercici Núm. operació 

comptable 
Import  Aplicació pressupostària 

2020 2003902480 - 38.887,61€/D G/90100/1721B/65000 
2021  38.887,61€/D G/90100/1721B/65000 
2020  - 38.887,61€/A 

 

G/90100/1721B/65000 
2021   38.887,61€/A G/90100/1721B/65000 

 
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 195.2 de la LCSP disposa que si el retard en l’execució del contracte és 

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

 
3. La clàusula 36.2 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’any 2020 estableix que quan per retard en el començament de 
l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient de contractació, 
suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra raó d’interès 
públic degudament justificada es produeixi un desajust entre les anualitats 
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les necessitats 
reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació haurà d’acordar el reajustament 
d’anualitats pertinent. 
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4. En afectar la despesa a més d’un exercici pressupostari, és d’aplicació 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 (TRLRHL) i, per tant, s’ha 
de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 

 
5. La competència per aprovar aquest 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’atorgament d’una ampliació del termini d’execució de sis (6) 
setmanes per a la finalització del projecte d’obra del municipi de Sant Pere de 
Vilamajor, a l’empresa VISIÓ SOLAR SL (NIF B64431422), de forma que el nou 
termini de finalització del contracte del lot 6 relatiu a l’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis 
de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2 serà el dia 30 de gener de 2021, d’acord amb l’informe emès pel 
cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, en data 24 de novembre de 
2020. 
 
Segon. AJUSTAR COMPTABLEMENT l’import de la despesa aprovada i disposada 
inicialment en aquesta contractació per adequar-la al nou termini de finalització del 
contracte del lot 6, esmentat en el punt anterior, amb la condició suspensiva que per a 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost 
corresponent, de conformitat el detall següent: 

Exercici Núm. operació 
comptable 

Import  Aplicació pressupostària 

2020 2003902480 - 38.887,61€/D G/90100/1721B/65000 
2021  38.887,61€/D G/90100/1721B/65000 
2020  - 38.887,61€/A 

 

G/90100/1721B/65000 
2021   38.887,61€/A G/90100/1721B/65000 

 
La despesa de 38.887,61 € es destinarà per a executar les partides d’obra 
d’instal·lació hidràulica i de control de la telegestió, corresponents als capítols 3 i 5, 
respectivament, del projecte d’obra del municipi de Sant Pere de Vilamajor. 
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Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
 
Servei de Programació 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.700 €, a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2020: Adquisicions de bens via 
pública”. al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0017801).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

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

 
2. L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, va presentar en data 26 de novembre de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2020: Adquisicions de bens 
via pública” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
Actuació:  “Inversions 2020: Adquisicions de bens via 

pública” 
Import crèdit:  48.700,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,56 % 
Interessos implícits estimats  - 691,84  EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 121/2020 
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* 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-vuit mil set-cents euros 
(48.700,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 83.424,8 €, a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2020: Obres i instal·lacions”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0017802).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

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

 
2. L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, va presentar en data 26 de novembre de 2020 

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

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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 
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locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
Actuació:  “Inversions 2020: Obres i instal.lacions” 
Import crèdit:  83.424,80 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* - 0,37 % 
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Interessos implícits estimats  -1.568,22  EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 122/2020 
* 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-tres mil quatre-cents vint-i-
quatre euros amb vuitanta cèntims (83.424,80 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 25.000 €, a 
l’Ajuntament de Manlleu, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació planta 2a 
Can Puget”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2019/0018473).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

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

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

 
2. L’Ajuntament de Manlleu, va presentar en data 29 d’octubre de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Rehabilitació planta 2a de Can Puget”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 14 de novembre de 2019 

va concedir el préstec que es detalla: 
 

Ens local: Ajuntament de Manlleu 
Actuació: Rehabilitació planta 2a. de Can Puget 
Import crèdit: 25.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats -303,12 EUR 
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Anualitats: 10 
Referència: 83/2019 
* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09/10/2019) 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.  
I va autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 eur) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

4. L’Ajuntament de Manlleu i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 11 de 
desembre de 2019. 

 
5. La despesa de vint-i-cinc mil euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/14301/94200/82120 es va incorporar al pressupost 2020, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 

 
6. L’Ajuntament de Manlleu, va presentar en data 20 de novembre de 2020 una 

comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la 
Caixa de Crèdit 83/2019 de la inversió “Rehabilitació planta 2a. de Can Puget” amb 
registre d’entrada 2040076804 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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 d’1.04.2015) 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla: 
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Ens local: Ajuntament de Manlleu 
Actuació: Rehabilitació planta 2a. de Can Puget 
Import crèdit: 25.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats -303,12 EUR 
Anualitats: 10 
Referència: 83/2019 
* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09/10/2019) 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. ANUL·LAR l’operació AD número 1903004342 d’import vint-i-cinc mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120, (antiga aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120). 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2019/0018473.” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 85.174,99 €, 
a l’Ajuntament de Torrelavit, per a finançar l’actuació local “Consolidació de 
l’estructura i restauració del pont de les escoles de Torrelavit”, al 0 % d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0008157).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

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

 
2. L’Ajuntament de Torrelavit, va presentar en data 28 d’abril de 2020 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Consolidació de l’estructura i restauració del pont de 
les escoles de Torrelavit”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 17 de setembre de 2020 

va concedir el préstec que es detalla: 
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Ens local:  Ajuntament de Torrelavit 
Actuació:  Consolidació de l’estructura i restauració del 

pont de les escoles de Torrelavit 
Import crèdit:  85.174,99 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,03 % 
Interessos implícits estimats  -127,93 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 16/2020 
“d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la 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”.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-cinc mil cent setanta-quatre euros 
amb noranta-nou cèntims (85.174,99 eur) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 

 
4. L’Ajuntament de Torrelavit, va presentar en data 2 de desembre de 2020 una 

comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa 
de Crèdit 16/2020 de la inversió “Consolidació de l’estructura i restauració del pont 
de les escoles de Torrelavit” amb registre d’entrada E/014558-2020 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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 d’1.04.2015) 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens local:  Ajuntament de Torrelavit 
Actuació:  Consolidació de l’estructura i restauració del 

pont de les escoles de Torrelavit 
Import crèdit:  85.174,99 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,03 % 
Interessos implícits estimats  -127,93 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 16/2020 
“d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la 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. ANUL·LAR l’operació AD número 2003002918 d’import vuitanta-cinc mil cent 
setanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (85.174,99 eur) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2020/0008157.” 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Torrelavit, per a finançar l’actuació local “Reforma pavelló 
poliesportiu. Fase 1”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2019/0009919).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Torrelavit, va presentar en data 9 de maig de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

concedir el préstec que es detalla: 
 

Ens local: Ajuntament de Torrelavit 
Actuació: Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1 
Import crèdit: 175.000,00 EUR 
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Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats 2.719,30 EUR 
Anualitats: 10 
Referència: 34/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11/04/2019) de la Dirección 
General del Tesoro, per la 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.  

I va autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros (175.000,00 eur) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 

 
4. L’Ajuntament de Torrelavit i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 3 

d’octubre de 2019. 
 
5. La despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/14301/94200/82120 es va incorporar al pressupost 2020, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 

 
6. L’Ajuntament de Torrelavit, va presentar en data 2 de desembre de 2020 una 

comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la 
Caixa de Crèdit 34/2019 de la inversió “Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1” amb 
registre d’entrada E/014558-2020. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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 d’1.04.2015) 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
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l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla: 
 

Ens local: Ajuntament de Torrelavit 
Actuació: Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1 
Import crèdit: 175.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats 2.719,30 EUR 
Anualitats: 10 
Referència: 34/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11/04/2019) de la Dirección 
General del Tesoro, per la 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. ANUL·LAR l’operació AD número 1903002061 d’import cent setanta-cinc mil 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120, (antiga aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120). 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2019/0009919.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple,  prorrogar, per a 
l’exercici 2021, l’acció concertada, del Programa de Crèdit Local, amb l’entitat 
financera BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (Exp. núm. 
2018/0011756).- 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: 

 
“Antecedents 
 
1. El Programa de crèdit local, vigent des de l’any 1994, està adreçat a subsidiar el 

tipus d’interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades (EMD) per a finançar les inversions, i està concebut 
per a ésser desenvolupat mitjançant una acció concertada amb una entitat 
financera amb implantació a tot el territori de la província de Barcelona; tot això, de 
conformitat amb les seves “Normes reguladores del programa de crèdit local de la 
Diputació de Barcelona” (BOPB d’1.03.2012). 

 
2. El Ple de la corporació de data 19 de juliol de 2018 va aprovar una convocatòria i un 

Plec de Bases que regia l’acció concertada amb una entitat financera per a 
l’obtenció de finançament subvencionat de les operacions financeres inscrites dins 
del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntament i entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i es va publicar 
en el BOPB el 25 de juliol de 2018 
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3. Un cop finalitzada la licitació, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

(DIBA), en sessió del 29 de novembre de 2018, va acordar seleccionar el Banco 
Bilbao Vizcaya, SA, per formalitzar l’acció concertada del programa de crèdit local 
2019-2020, per resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa de les operacions 
financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la província de 
Barcelona, d’acord amb la seva oferta i, en particular, les condicions següents: 

 
a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de 

Crèdit Local: 
 

Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals. 
 
Disponibilitat: Serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més 
fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà 
amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la 
subvenció de la Diputació. 
 
Carència: Serà d'un any. 
 
Durada dels contractes de préstecs: Serà de 10 anys. 
 
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
 
Períodes de liquidació d'interessos: Trimestrals. 
 
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de 
prudència financera(*) – 25 % de dit diferencial, en el moment de la concessió 
del préstec. 
 
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix 
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació 
del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat 
pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014. En aquest cas, per un 
préstec de vida mitjana 67,50 mesos.  
 
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 

 
b) Així mateix, com a actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local el 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, oferirà: 
 

b1) Actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local següents: 
 

Millores a la tresoreria (actuacions relacionares amb la tresoreria): 
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• Línia de pòlisses de tresoreria fins a 100.000.000 Euros, a un termini 
màxim de 12 mesos, i descompte del 0 % sobre el preu de prudència 
financera. 

• Línia d’anticips per import de 40.000.000 EUR a les subvencions DIBA, 
termini de 12 mesos i amb el descompte del 0 % sobre el preu de 
prudència financera. 

• Línia d’anticips per import de 10.000.000 EUR a les subvencions 
“d’altres administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 
12 mesos i amb el descompte del 0 % sobre el preu de prudència 
financera. 

• Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import màxim de 
150.000.000 EUR., termini de 12 mesos i amb el descompte del 0 % 
sobre el preu de prudència financera. 

 
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions: 

 
• Línia de préstecs per import de 75.000.000 EUR per a subvencions 

FEDER atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu 
de descompte del 0 % sobre prudència financera (amb domiciliació de la 
subvenció i dins el conveni Generalitat de Catalunya-Entitats 
Financeres). 

• Línia de préstecs per import de 10.000.000 EUR a subvencions PUOSC 
a termini màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el 
conveni Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres) i preu de 
descompte del 0 % sobre prudència financera. 

 
Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del mes 
de la sol·licitud per part de l’ajuntament (RSGTPF: Resolució de la 
Secretaria General del Tresor i Política Financera). 

 
b2) Les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable 

dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 
6/2012), d’acord amb l’oferta presentada que s’adjunta com annex I. 

 
4. Aquest acord es va publicar al BOPB de data 10 de desembre de 2018 i se’n va 

donar compte al Ple de data. 20/12/2018 (AP 171/2018). 
 
5. Aquesta Diputació, en data 26 de febrer de 2019, va signar el conveni per a l’acció 

concertada del Programa de Crèdit Local pel 2019-2020 amb l’entitat financera 
adjudicatària, Banco Bilbao Vizcaya Argentària, SA, en el qual es recollien les 
esmentades condicions. 

 
Proposta de pròrroga del Conveni 
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1. L’esmentat Conveni, en l’estipulació 5a., establia la seva durada en dos exercicis 
pressupostaris, per als anys 2019 i 2020, sense perjudici d’establir-se una pròrroga 
expressa per un exercici més; pròrroga que s’ha de dur a terme, de conformitat amb 
el que disposa la Base 18.3 del plec de bases regulador (BOPB 25.07.2018), 
mitjançant acord de la Comissió d’avaluació integrada per membres de l’Entitat 
financera i de la Diputació de Barcelona.  

 
Així mateix, a dita Base 18.3 s’estableix, com a funció de la Comissió d’avaluació 
del concert, a més de l’avaluació de la pròrroga i de les seves condicions, estableix 
la del programa de finançament i la proposta de millores. 

 
2. En aquest sentit, l’esmentada Comissió d’avaluació del concert es va reunir el dia 

30 de setembre de 2020 i ambdues parts van manifestar l’interès en prorrogar el 
Conveni i van avaluar la proposta de millores, amb el manteniment de les 
condicions bàsiques en els termes següents: 
  
a) La Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost per a l’any 2021 la 

quantitat sis milions d’euros (6.000.000,00 EUR). 
 
b) El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, es compromet a mantenir el mateix 

import de finançament de fins a dos-cents milions d’euros (200.000.000,00 EUR) 
per a l’exercici 2021. 

 
Així mateix, es mantenen les condicions financeres dins el Programa de Crèdit 
Local en els mateixos termes reproduïts més a dalt, així com també es mantenen 
les mateixes millores presentades com a actuacions complementàries al 
Programa de Crèdit Local i les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la 
reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge 
habitual (RDL 6/2012). 

 
D’acord amb el que disposa la base 2a. del Plec de Bases de selecció d’entitat 
bancària per l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020 publicat al 
BOPB el 25 de juliol de 2018, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga és la Junta de 
Govern, prèvia voluntat manifesta d’ambdues parts d’acord amb el que s’estableix a la 
Base 18a. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents : 
 

A C O R D S 
 
Primer. Prorrogar, per a l’exercici 2021, l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local, amb l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, seleccionada per 
acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 i formalitzada 
mitjançant conveni de data 26 de febrer de 2019, de conformitat amb l’establert en les 
bases aprovades pel Ple de data 19.7.2018 (BOPB 25.07.2018) i amb l’acord pres per 
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la Comissió d’Avaluació Mixta Diputació de Barcelona-Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, en data 30 de setembre de 2020. 
 
Segon. Aprovar la minuta d’addenda al conveni formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, per executar el Programa de 
crèdit local següent:  

 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel/s Sr./s 
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representada pel/s Sr./s 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat 
legal per a obligar-se, manifesten: 

 
I.-  Que el Programa de Crèdit Local, vigent des de l’any 1994, està adreçat a subsidiar el 

tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments i EMD per a 
finançar les inversions, i està concebut per a ésser desenvolupat mitjançant una acció 
concertada amb una entitat financera amb implantació a tot el territori de la província 
de Barcelona; tot això, de conformitat amb les seves “Normes reguladores del 
programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona” (BOPB d’1.03.2012). 

 
II.  Que, en el marc d’aquest Programa de cooperació, la Diputació de Barcelona, en 

sessió plenària de 19 de juliol de 2018, aprovà la darrera convocatòria i el Plec de 
Bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019 2020. 

 
III.- Que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 29 de novembre 

de 2018, va acordar seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, per 
formalitzar l’acció concertada del programa de crèdit local, per resultar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, un cop finalitzat el procediment de selecció 
corresponent, del qual van resultar les condicions financeres següents: 

 
Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals. 
 
Disponibilitat: Serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció 
de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment 
de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la 
Diputació. 
 
Carència: Serà d'un any. 
 
Durada dels contractes de préstecs: Serà de 10 anys. 
 
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
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Períodes de liquidació d'interessos: Trimestrals. 
 
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència 
financera(*) – 25 % de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec. 
 
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix 
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que 
disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel R.D. 
Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014. En aquest cas, per un préstec de 
vida mitjana 67,50 mesos.  
 
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
 
Així com un conjunt d’actuacions complementàries presentades pel Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA 

 
IV.- Que aquesta Diputació va signar amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA el 

conveni per l’acció concertada del Programa de Crèdit Local per al 2019-2020 en data 
26 de febrer de 2019. 

 
V.- Que d’ acord amb la base 2a. del Plec de Bases de selecció d’entitat bancària per 

l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020 publicat al BOPB el 19 de 
juliol de 2018, la durada de l’acció concertada s’establí per als anys 2019 i 2020, 
essent prorrogable de manera expressa i previ acord plenari per un any més.  

 
VI.- Que en data 30 de setembre de 2020, d’ acord amb el tercer punt de la base 18a. de 

l’esmentat Plec de Bases, es va reunir la Comissió d’avaluació integrada per 
representants d’ambdues entitats a l’efecte d’acordar una pròrroga expressa d’un any, 
d’avaluar les condicions i de proposar-ne millores. 

  
VII.- Que en data  ........................, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 

inicialment el pressupost corporatiu per a 2021 que contempla una consignació 
pressupostària per a aquest programa de ........................euros.  

 
VIII.- Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de ........................ i 

el Comitè d´Operacions de Crèdit del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, en reunió 
de data ........................, han acordat la pròrroga de l’acció concertada per a l’any 
2021 amb les condicions detallades en els pactes següents. 

Per tot això, ambdues parts formalitzen la present addenda al Conveni de 26 de febrer de 
2019, amb subjecció als següents: 

 
PACTES  

 
PRIMER.- La Diputació de Barcelona i el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, convenen en 
prorrogar, per a l’exercici 2021, l'acció concertada, formalitzada mitjançant Conveni de data 
26 de febrer de 2019, per a executar el Programa de Crèdit Local amb els municipis i EMD 
de la província de Barcelona, adreçat a subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats 
pels respectius ens locals, d'acord amb els objectius del referit programa i de conformitat 
amb el Plec de Bases regulador, en les condicions següents: 
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a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de Crèdit Local: 
 

Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals. 
 
Disponibilitat: Serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de 
trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment de la 
seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la Diputació. 
 
Carència: Serà d'un any. 
 
Durada dels contractes de préstecs: Serà de 10 anys. 
 
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
 
Períodes de liquidació d'interessos: Trimestrals. 
 
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència 
financera(*) – 25 % de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec. 
 
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix 
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que 
disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel R.D. Legislatiu 
17/2014, de 30 de desembre de 2014. En aquest cas, per un préstec de vida mitjana 
67,50 mesos.  
 
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.  

 
b) Així mateix, com a actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local el Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria SA, oferirà: 
 

b1) Actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local següents: 
 

Millores a la tresoreria (actuacions relacionares amb la tresoreria) 
 

• Línia de pòlisses de tresoreria fins a 100.000.000 Euros, a un termini màxim de 
12 mesos, i descompte del 0 % sobre el preu de prudència financera. 

• Línia d’anticipis per import de 40.000.000 EUR a les subvencions DIBA, termini 
de 12 mesos i amb el descompte del 0 % sobre el preu de prudència financera. 

• Línia d’anticips per import de 10.000.000 EUR a les subvencions “d’altres 
administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 12 mesos i amb el 
descompte del 0 % sobre el preu de prudència financera. 

• Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import màxim de 150.000.000 
EUR., termini de 12 mesos i amb el descompte del 0% sobre el preu de 
prudència financera. 

 
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions: 
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• Línia de préstecs per import de 75.000.000 EUR per a subvencions FEDER 
atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu de descompte 
del 0 % sobre prudència financera (amb domiciliació de la subvenció i dins el 
conveni Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres). 

• Línia de préstecs per import de 10.000.000 EUR a subvencions PUOSC a termini 
màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el conveni 
Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres) i preu de descompte del 0 % sobre 
prudència financera. 

 
Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del mes de la 
sol·licitud per part de l’ajuntament (RSGTPF: Resolució de la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera). 

 
b2) Les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels 

deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012), d’acord 
amb l’oferta presentada que s’adjunta com annex I. 

  
SEGON.-La Diputació de Barcelona pagarà d'una sola vegada la quantitat atorgada, d'acord 
amb la normativa de subvencions aprovada pel Ple de la corporació, a cadascun dels crèdits 
acollits a la present línia de finançament concertat, als trenta dies a comptar des de 
l'endemà de la signatura del conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l'ajuntament o EMD corresponent, i fins a una quantia màxima total de ............. euros per a 
tot l'any 2021. 
 
TERCER.- Fixar la durada del concert fins a 31 de desembre de 2021, sense possibilitat 
de pròrroga.”  

 
Tercer. FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, per a l’adopció de qualsevol acte i la 
formalització de qualsevol document que sigui necessari per a l’execució dels presents 
acords. 
 
Quart. NOTIFICAR l’acord a l’entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, SA.” 

 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. 
núm.  2014/5457).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible per 

a tots els ajuntaments de la província per a l’endeutament municipal derivat de les 
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noves inversions a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 

a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i municipis 
sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 
• 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui 
subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

• 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

• 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

• 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

• 29 de novembre 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, prorrogable per a 2021. 

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament d'Arenys de Munt presentà en data 30/06/2014 una sol·licitud d'un 

préstec de 423.952,10 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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6. El Banc de Sabadell S.A. va aprovar un préstec d’import 423.952,10 EUR amb un 
termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, 
indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 3,75 %, del qual Diputació de 
Barcelona subvenciona 423.952,10 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

25/09/2014  va concedir una subvenció per import de 57.770,26 euros a 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni 
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la 
minuta de préstec, núm. 807482519980, en data 07/10/2014, i en execució 
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data en data 30 de 

novembre de 2020, sobre l’aprovació del decret d’alcaldia 405/2020 on 
l’Ajuntament d'Arenys de Munt aprova l’amortització anticipada per import 
186.952,64 euros del préstec  2014-807482519980. 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

186.952,64 Euros es va fer amb data valor 26/11/2020. 
 
10. No hi ha part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (07-10-2014 ) fins la seva amortització (26-11-2020), és a dir un període 
de 2.242 dies (6,1 anys); i correspondria a una subvenció de 16.589,43 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 8.885,87 euros. Tot això d’acord 
amb el resum següent: 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvenciona el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I als 
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convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 8.885,87 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 57.770,26 euros concedida a l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25/09/2014 , dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
423.952,10 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
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per import de 8.885,87 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 186.952,64 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, al Servei 
Comptable de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria de Diputació de Barcelona, 
als efectes oportuns.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. 
núm. 2015/5604).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té 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 a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 

a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i municipis 
sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 
• 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui 
subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

• 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 
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• 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

• 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

• 29 de novembre 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, prorrogable per a 2021. 

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament d'Arenys de Munt presentà en data 03/06/2015 una sol·licitud d'un 

préstec de 432.877,52 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banco de Sabadell SA.,’ va aprovar un préstec d’import 432.877,52 EUR amb 

un termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar 
inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 1,175 %, del qual Diputació 
de Barcelona subvenciona 432.877,52 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

23/09/2015  va concedir una subvenció per import de 27.882,08 euros a 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni 
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la 
minuta de préstec, núm. 807516939525, en data 22/10/2015, i en execució 
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data en data 30 de 

novembre 2020, sobre l’aprovació del decret d’alcaldia 405/2020 on l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt aprova l’amortització anticipada per import 239.924,32 euros del 
préstec  2015-807516939525. 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

239.924,32 euros es va fer amb data valor 26/11/2020. 
 
10. No hi ha part de préstec no subvencionat. 
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11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 
calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (22/10/2015) fins la seva amortització (26/11/2020), és a dir un període 
de 1.862 dies (5,1 anys); i correspondria a una subvenció de 8.583,35 euros, amb 
una diferència a favor de la Diputació de 6.870,42 euros. Tot això d’acord amb el 
resum següent: 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvenciona el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 6.870,42 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 27.882,08 euros concedida a l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 23/09/2015 , dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
432.877,52 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 6.870,42 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 239.924,32 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, al Servei 
Comptable de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria de Diputació de Barcelona, 
als efectes oportuns.” 

 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. 
núm. 2017/12330).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té 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 a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
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préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 

a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i municipis 
sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 
• 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui 
subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

• 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

• 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

• 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

• 29 de novembre 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, prorrogable per a 2021. 

4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 
Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament d'Arenys de Munt presentà en data 28/11/2017 una sol·licitud d'un 

préstec de 370.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banco de Sabadell, S.A., va aprovar un préstec d’import 370.000,00 EUR amb 

un termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar 
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inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 0,688 %, del qual Diputació 
de Barcelona subvenciona 370.000,00 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

18/12/2017  va concedir una subvenció per import de 14.175,60 euros a 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni 
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la 
minuta de préstec, núm. 807599131346, en data 20/12/2017, i en execució 
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 30 de novembre de 

2020, sobre l’aprovació del decret d’alcaldia 405/2020 on l’Ajuntament d'Arenys de 
Munt aprova l’amortització anticipada per import 287.444,96 euros del préstec  
2017-807599131346. 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

287.444,96 euros es va fer amb data valor 26/11/2020. 
 
10. No hi ha part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (20/12/2017) fins la seva amortització (26/11/2020), és a dir un període 
de 1.072 dies (2.9 anys); i correspondria a una subvenció de 3.912,82 euros, amb 
una diferència a favor de la Diputació de 7.099,90 euros. Tot això d’acord amb el 
resum següent: 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvenciona el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
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després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 7.099,90 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 14.175,60 euros concedida a l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 18/12/2017 , dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
370.000,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 7.099,90 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 287.444,96 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
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conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, al Servei 
Comptable de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria de Diputació de Barcelona, 
als efectes oportuns.” 

 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. 
núm. 2018/12462).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té 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 a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 

a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i municipis 
sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 
• 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui 
subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

• 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

• 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 
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• 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

• 29 de novembre 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, prorrogable per a 2021. 

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament d'Arenys de Munt presentà en data 17/07/2018 una sol·licitud d'un 

préstec de 248.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banco de Sabadell, S.A., va aprovar un préstec d’import 248.000,00 EUR amb 

un termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar 
inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 0,632 %, del qual Diputació 
de Barcelona subvenciona 248.000,00 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

27/09/2018  va concedir una subvenció per import de 8.735,50 euros a 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni 
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la 
minuta de préstec, núm. 807628226459, en data 04/10/2018, i en execució 
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 30 de novembre de 

2020, sobre l’aprovació del decret d’alcaldia 405/2020 on l’Ajuntament d'Arenys de 
Munt aprova l’amortització anticipada per import 219.524,67 euros del préstec  
2018-807628226459. 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

219.524,67 Euros es va fer amb data valor 26/11/2020. 
 
10. No hi ha part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
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Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (04/10/2018) fins la seva amortització (26/11/2020), és a dir un període 
de 784 dies (2,1 anys); i correspondria a una subvenció de 2.193,73 euros, amb 
una diferència a favor de la Diputació de 5.538,76 euros. Tot això d’acord amb el 
resum següent: 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvenciona el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 5.538,76 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 8.735,50 euros concedida a l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27/09/2018 , dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
248.000,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament d'Arenys de Munt en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 5.538,76 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 219.524,67 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, al Servei 
Comptable de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria de Diputació de Barcelona, 
als efectes oportuns.” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament de Collbató (Exp. núm. 
2014/0009439).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té 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 a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 
implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 
• 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb 
qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

• 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya 
Banc, SA segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui 
subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

• 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

• 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

• 29 de novembre 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, prorrogable per a 2021. 

4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 
Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament de Collbató presentà en data 17/11/2014 una sol·licitud d'un préstec 

de 429.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banco de Sabadell va aprovar un préstec d’import 429.000,00 EUR amb un 

termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, 
indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més %, del qual Diputació de Barcelona 
subvenciona 429.000,00 euros. 
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7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
18/12/2014  va concedir una subvenció per import de 58.458,11 euros a 
l'Ajuntament de Collbató, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni 
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la 
minuta de préstec, núm. 807489472282, en data 23/12/2014, i en execució 
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’Ajuntament de Collbató ha tramès a Diputació de Barcelona, en data 19 de 

novembre de 2020, a través d’ EACAT  i amb registre d’entrada número d’entrada  
E/013776-2020 l’ofici on l’Ajuntament de Collbató comunica que ha amortitzat 
anticipadament per import 193.723,64 euros del préstec Banco de Sabadell, S.A., 
2014- 807489472282 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

193.723,64 euros es va fer amb data valor 24/12/2019. 
 
10. No hi ha part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (23-12-2014 ) fins la seva amortització (24-12-2019), és a dir un període 
de 1.827 dies (5 anys); i correspondria a una subvenció de 14.466,14 euros, amb 
una diferència a favor de la Diputació de 11.931,82 euros. Tot això d’acord amb el 
resum següent: 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvenciona el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 
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2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 
Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. 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 inicialment, la revocació parcial, per import de 11.931,82 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 58.458,11 euros concedida a l'Ajuntament de 
Collbató, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 18/12/2014 , dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
429.000,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Collbató un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament de Collbató en el cas que la revocació esdevingui 
definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, per import de 
11.931,82 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec d’import 
193.723,64 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de conformitat amb 
el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de Programació. 
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Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Collbató, al Servei 
Comptable de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria de Diputació de Barcelona, 
als efectes oportuns.” 

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament de Collbató (Exp. núm. 
2018/0017571).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té 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 a través del concert amb una entitat financera seleccionada 
prèvia convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució 
de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a 
aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la 
part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 

implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 
• 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb 
qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

• 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya 
Banc, SA segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui 
subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

• 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

• 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 
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• 29 de novembre 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, prorrogable per a 2021. 

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament de Collbató presentà en data 25/10/2018 una sol·licitud d'un préstec 

de 440.423,27 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banco de Sabadell, S.A., va aprovar un préstec d’import 440.423,27 EUR amb 

un termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar 
inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 0,991 %, del qual Diputació 
de Barcelona subvenciona 440.423,27 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

29/11/2018  va concedir una subvenció per import de 24.325,57 euros a 
l'Ajuntament de Collbató, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni 
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la 
minuta de préstec, núm. 807636452575, en data 17/12/2018, i en execució 
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’Ajuntament de Collbató ha tramès a Diputació de Barcelona, en data 16 de 

novembre de 2020, a través d’ EACAT i amb registre d’entrada número d’entrada  
E/013598-2020 l’ofici on l’Ajuntament de Collbató comunica que ha amortitzat 
anticipadament per import 416.097,70 euros del préstec Banco de Sabadell, S.A., 
2018-807636452575 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

416.097,70 Euros es va fer amb data valor 24/12/2019. 
 
10. No hi ha part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
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concessió (17/12/2018) fins la seva amortització (24/12/2019), és a dir un període 
de 372 dies (1 any); i correspondria a una subvenció de 4.176,94 euros, amb una 
diferència a favor de la Diputació de 18.805,07 euros. Tot això d’acord amb el 
resum següent: 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvenciona el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 18.805,07 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 24.325,57 euros concedida a l'Ajuntament de 
Collbató euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29/11/2018 , dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
440.423,27 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Collbató un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament de Collbató en el cas que la revocació esdevingui 
definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, per import de 
18.805,07 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec d’import 
416.097,70 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de conformitat amb 
el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Collbató, al Servei 
Comptable de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria de Diputació de Barcelona, 
als efectes oportuns.” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 
executiu per a la substitució de la instal·lació contra incendis de l’edifici Can 
Serra”, amb un pressupost de 177.019,56 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA 
per import de 37.174,11 €, resulta per un pressupost total de 214.193,67 €, 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 (Exp. 
núm. 2019/0009214).- 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 instal·lació contra incendis actual de l’edifici de Can Serra està formada per dues 

tipologies d’equips: els situats a les plantes d’origen, ja obsolets, dels quals no es 
troben al mercat elements de recanvi o ampliació, i els situats a les plantes 
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reformades, que estan a punt d’arribar a la fi de la seva vida útil, segons el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. 

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, la Subdirecció d’Edificació ha encarregat 

la redacció del “Projecte executiu per a la substitució de la instal·lació contra 
incendis de l’edifici Can Serra” (P19CS2205), per tal de substituir i unificar 
l’esmentada instal·lació i adequar-la als requeriments de la normativa actual.  

 
3. El projecte de referència té un pressupost de 177.019,56 €, IVA exclòs, que més el 

21 % d’IVA per import de 37.174,11 €, resulta per un pressupost total de 214.193,67 
€, 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. 

 
4. D’acord amb l’informe emès des del Servei de Manteniment d’Edificis, les obres 

esmentades afecten a instal·lacions complementàries de l’edifici Can Serra i tenen 
la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que consisteixen en la 
substitució d’equips o elements obsolets i en l’adaptació de la instal·lació contra 
incendis a la normativa actual. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’article 232.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic estableixen que quan les obres tenen per 
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per 
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 

 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 

del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o 
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que 
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació tècnica necessària per 
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de 
seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la 
informació pública del projecte. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de 
la corporació. 

 
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 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 per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

14600/19, de data 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre 
de 2019. 

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

ACORD 
 
Únic.- APROVAR el “Projecte executiu per a la substitució de la instal·lació 
contra incendis de l’edifici Can Serra” (P19CS2205), amb un pressupost de 
177.019,56 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de 37.174,11 €, resulta 
per un pressupost total de 214.193,67 €, 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.” 

 
Documents vinculats 
 
Projecte(67dfc1d3a3b1c3f160c4) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXX5187XX ESTEVE CARBONELL  04/11/2020, 13:11 
 (C:B64180631) 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Saúl Novoa Ariza  04/11/2020, 17:55 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació 
d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior 
direcció d’obra de la “Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de 
l’Escola Industrial com a centre de recerca”, formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada “BRULLET-DE-LUNA-
FORGAS-YLLA EI2 ARQUITECTES UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, Llei 18/1982, 
de 26 de maig”, amb NIF U67469387, en document contractual de data 8 de juliol 
de 2019, per tal d’incloure en el seu objecte serveis addicionals, amb un 
increment del preu del contracte per import de 543.238,16 €, IVA exclòs, més 
114.080,01 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un increment total per import 
de 657.318,17 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/0012464).-  
 
Dictamen retirat a petició del servei gestor. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la rectificació de l’error 
material en la classificació empresarial del Projecte de “Reordenació d’accessos 
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i millores de la plataforma viària a la carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM 
Olesa de Montserrat, Abrera i Castellbisbal” (Exp. núm. 2017/5547).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, té programada l’execució de les obres del Projecte de “Reordenació 
d’accessos i millores de la plataforma viària a la carretera BV-1201 (PK 0+390- 
8+800). TM Olesa de Montserrat, Abrera i Castellbisbal”, amb un pressupost de set-
cents trenta-un mil set-cents noranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims (731.791,45 
€), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA de cent cinquanta-tres mil sis-cents 
setanta-sis euros amb vint cèntims (153.676,20 €), resulta tenir un pressupost total de 
vuit-cents vuitanta-cinc mil quatre-cents seixanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims 
(885.467,65 €). 
 
2. L’esmentat projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern núm. 
460, en sessió de data 8 d’octubre de 2020 (AJG460/20), amb tràmit d’informació 
pública, segons el que disposa l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, del 13 de juny, i publicat anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 13 d’octubre de 2020, obrint-se el 
termini d’al·legacions i acabant-se el dia 24 de novembre de 2020. 
 
3. En l’esmentat projecte s’ha detectat un error material que afecta a la categoria de la 
classificació que ha de tenir el contractista que executi l’esmentat projecte, segons 
consta a l’informe tècnic emès per la Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de data 19 de novembre de 
2020, que es reprodueix: 

 
“...Us comuniquem, als efectes oportuns, que és necessari modificar la classificació del 
contractista que figurava en el projecte de referència per la que s’indica en la memòria 
justificativa de la contractació: 
 
- Grup:                                     G  Vials i pistes 
- Subgrup:                                6  Obra viària sense qualificació específica 
- Categoria actual:                   4   La seva quantia és superior a 840.000 € i inferior  
                                                   a 2.400.000 € (VEC sense IVA) 
- Categoria (RD 1098/2001):   e   La seva quantia és superior a 840.000 € i inferior  
                                                   a 2.400.000 € (VEC sense IVA).” 
 

4. Donat el contingut de l’informe abans reproduït, i pel que fa a la classificació del 
contractista, que es recull al projecte: 
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On diu: 
 
- Grup:                                     G  Vials i pistes 
- Subgrup:                                6  Obra viària sense qualificació específica 
- Categoria actual:                    3   La seva quantia és superior a 360.000 € i inferior  
                                                   a 840.000 € (VEC sense IVA) 
- Categoria (RD 1098/2001):   d   La seva quantia és superior a 360.000 € i inferior  
                                                   a 840.000  € (VEC sense IVA).” 
 
Ha de dir: 
 
- Grup:                                     G  Vials i pistes 
- Subgrup:                                6  Obra viària sense qualificació específica 
- Categoria actual:                    4   La seva quantia és superior a 840.000 € i inferior  
                                                   a 2.400.000 € (VEC sense IVA) 
- Categoria (RD 1098/2001):   e   La seva quantia és superior a 840.000 € i inferior  
                                                   a 2.400.000 € (VEC sense IVA).” 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que “les administracions públiques 
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
2. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 

 
3. 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 
 
ÚNICA. RECTIFICAR d’ofici l’error material detectat en la classificació empresarial que 
consta al Projecte de “Reordenació d’accessos i millores de la plataforma viària a la 
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carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM Olesa de Montserrat, Abrera i 
Castellbisbal”, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
- Grup:                                     G  Vials i pistes 
- Subgrup:                                6  Obra viària sense qualificació específica 
- Categoria actual:                    3   La seva quantia és superior a 360.000 € i inferior  
                                                   a 840.000 € (VEC sense IVA) 
- Categoria (RD 1098/2001):   d   La seva quantia és superior a 360.000 € i inferior  
                                                   a 840.000  € (VEC sense IVA).” 
 
Ha de dir: 
 
- Grup:                                     G  Vials i pistes 
- Subgrup:                                6  Obra viària sense qualificació específica 
- Categoria actual:                    4   La seva quantia és superior a 840.000 € i inferior  
                                                   a 2.400.000 € (VEC sense IVA) 
- Categoria (RD 1098/2001):   e   La seva quantia és superior a 840.000 € i inferior  
                                                   a 2.400.000 € (VEC sense IVA).” 
 
30.- 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 Santa Coloma de Cervelló, relatiu al projecte constructiu 
“Itinerari de vianants a la ctra. BV-2002 des del camí dels Cavallers fins a la 
rotonda d’accés a l’estació de FFGC” (Exp. núm. 2017/2050).- 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- 2002, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-2002, a la que s'adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Sant 

Vicenç dels Horts i Sta. Coloma de Cervelló. El tram objecte del present projecte, 
se situa entre el camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació dels 
FFGC. 

 
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.  
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4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, 

beneficiari de l’actuació.  
 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica 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 ctra. 
BV-2002 des del camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de 
FFGC” en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 931.983,62 EUR 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.  

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, 

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 sis 

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 931.983,62 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 854.398,68 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 Santa Coloma de Cervelló per 
un import de 77.584,94 EUR, que l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de 
despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2021 condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient.  

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha 
de cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment 
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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 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.  
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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 Santa Coloma de Cervelló relatiu a l’execució de les obres 
del projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-2002 
DES DEL CAMÍ DELS CAVALLERS FINS A LA ROTONDA D’ACCÉS A L’ESTACIÓ 
DE FFGC TM SANTA COLOMA DE CERVELLÓ”, 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 SANTA COLOMA DE 
CERVELLÓ RELATIU A LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-
2002 DES DEL CAMÍ DELS CAVALLERS FINS A LA ROTONDA D’ACCÉS A L’ESTACIÓ 

DE FFGC.TM SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
 
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 
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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 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, representat per l’lŀlma Alcaldessa-
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Anna Martínez Almoril, i assistida pel secretari accidental de 
la corporació, Sr. Joan Sàbat Olivé.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV- 2002, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-2002, a la que s'adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Sant Vicenç 

dels Horts i Sta. Coloma de Cervelló. El tram objecte del present projecte, se situa entre 
el camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació dels FFGC. 

 
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. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, beneficiari 

de l’actuació.  
 
5. Des de l’Oficina Técnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a 

l’esmentada Gerència de Serveis, s’ha redactat el document tècnic de referencia per un 
import total de 931.983,62 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. El projecte es 
redacta a petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, beneficiari de l’actuació.  

 
6. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

2002 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants i ciclistes, segregat de la 
via principal 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 ctra. BV-
2002 des del camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de FFGC”. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 

previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.  

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, considerant que 

les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten 
la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de 
la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a 
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades. 

 
9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data ........  
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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, i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, en ordre a l’execució 
per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu per a l’ITINERARI DE 
VIANANTS A LA CARRETERA BV-2002 DES DEL CAMÍ DELS CAVALLERS FINS A LA 
ROTONDA D’ACCÉS A L’ESTACIÓ DE FFGC TM SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, 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 931.983,62 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.   
 
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- Execució de les obres del projecte constructiu de l’ITINERARI DE VIANANTS A LA 
CARRETERA BV-2002 DES DEL CAMÍ DELS CAVALLERS FINS A LA ROTONDA 
D’ACCÉS A L’ESTACIÓ DE FFGC TM SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, redactat 
per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total 
de 931.983,62 EUR IVA inclòs, dels quals 854.398,68 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; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló per un import de 77.584,94 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de 
la Diputació de Barcelona per a l’any 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

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 Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les 
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns 
i drets afectats continguda en el projecte constructiu. 

 
- la contractació d’aquestes obres, 
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- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 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 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 urbà. 

 
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbà. 
 
- Calçada i drenatge de la carretera. 
 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló  
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es farà càrrec de la seva part del cost de 
l’actuació, consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 77.584,94 EUR. 
 
En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte de les obres, el seu 
import anirà a minvar a l’aportació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. En tot cas, 
l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 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 Santa Coloma de Cervelló cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys 
de titularitat privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa 
i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del 
projecte constructiu. 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló designarà un tècnic municipal per fer el 
seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, com a beneficiari principal de les obres, 
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:  
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- Bases i paviments de l’itinerari 
 
- Baranes de protecció dels vianants 

 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló s’encarregarà de la conservació i manteniment 
dels següents elements: 
 

- Enllumenat de l’itinerari. 
 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
 
- Instal·lacions semafòriques. 
 
- Enjardinament i mobiliari urbà. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart. - Desviaments econòmics i responsabilitat patrimonial 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de 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 dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts anteriors.  
 
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. 
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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 Santa Coloma de Cervelló: 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 Santa Coloma 
de Cervelló 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.” 
 
31.- 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 Subirats, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al 
nucli de St. Pau d’Ordal, TM de Subirats” (Exp. núm. 2017/668).- 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-2428ant presenta un trànsit molt local i ha perdut la 

seva funcionalitat com a carretera ja que els vehicles circulen per la variant BV-
2428 que voreja el nucli de St. Pau d’Ordal. Les característiques formals de la via 
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són encara pròpies d’una carretera convencional, essent poc adequades a les 
necessitats urbanes actuals. 

 
2. És per tot això que l’Ajuntament de Subirats va iniciar els tràmits pertinents per 

sol·licitar el traspàs de la titularitat de la BV-2428ant, de la Diputació de Barcelona 
cap a l’Ajuntament. 

 
3. El 2018, es va signar un primer conveni on s’establia que el traspàs de la titularitat 

de la carretera BV-2428ant, es faria en dues fases: 
 

- Una primera fase, amb l’execució de les obres recollides en el document 
redactat per la OTMSVL amb títol “Projecte de Reurbanització de la travessera 
urbana BV-2428ant, Tram 2 entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i Tram 5 entre el 
PK 1+969 i el PK 2+200, a St. Pau d’Ordal. TM Subirats”.  

 
- Una segona fase, on es traspassarien el trams restants de la BV-2428ant, amb 

l’execució de les obres que es recollirien en un nou projecte (5455PC02), per a 
l’adequació dels trams de la BV-2428ant,  entre el PK 1+490 fins el PK 1+720,  
i el PK 2+209 fins el PK 2+770. 

 
4. 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 “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, 
del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. 
Pau d’Ordal,  TM de Subirats” en el que es fa una proposta d’actuació per un 
import de 474.484,46 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
 

5. La proposta d’actuació consisteix en definir les actuacions necessàries per 
completar els itineraris de vianants en els extrems del municipi, per garantir la 
connectivitat amb el nucli urbà i la xarxa de camins rurals de l’entorn, millorant 
alhora la mobilitat i seguretat de vehicles i vianants, adaptant-les al trànsit actual i a 
les necessitats dels usuaris. Alhora es planteja la millora de serveis bàsics i de la 
qualitat urbana de l’entorn proper. 

6. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 
a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals.  

 
7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).  

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Subirats, considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions manifesten la 
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seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els 
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions 
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i 
explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de quatre 

mesos 
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 474.484,46 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 260.000,00 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 Subirats per un import de 
214.484,46 EUR, que l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria G/50100/45300/65001 de l’exercici 2021 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Subirats 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.  

 
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
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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 
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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Subirats relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i 
del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal,  TM de Subirats”, 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 SUBIRATS RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS A LA BV-
2428ANT, DEL PK 1+490 FINS EL PK 1+720, I DEL PK 2+209 FINS EL PK 2+770, AL 
NUCLI DE ST. PAU D’ORDAL,  TM DE SUBIRATS”, I TRASPÀS DE TITULARITAT 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Sr. Josep Tarín i 
Canales, 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 SUBIRATS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Pere Pons Vendrell, i assistit per la Secretària de la corporació Sra. Maria Sanpere Herrero.    
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment, la carretera BV-2428ant presenta un trànsit molt local i ha perdut la seva 

funcionalitat com a carretera ja que els vehicles circulen per la variant BV-2428 que 
voreja el nucli de St. Pau d’Ordal. Les característiques formals de la via són encara 
pròpies d’una carretera convencional, essent poc adequades a les necessitats urbanes 
actuals. 

 
2. És per tot això que l’Ajuntament de Subirats va iniciar els tràmits pertinents per sol·licitar 

el traspàs de la titularitat de la BV-2428ant, de la Diputació de Barcelona cap a 
l’Ajuntament. 
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3. El 2018, es va signar un primer conveni on s’establia que el traspàs de la titularitat de la 
carretera BV-2428ant, es faria en dues fases: 

 
- Una primera fase, amb l’execució de les obres recollides en el document redactat per 

la OTMSVL amb títol “Projecte de Reurbanització de la travessera urbana BV-
2428ant, Tram 2 entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i Tram 5 entre el PK 1+969 i el PK 
2+200, a St. Pau d’Ordal. TM Subirats”.  

 
- Una segona fase, on es traspassarien el trams restants de la BV-2428ant, amb 

l’execució de les obres que es recollirien en un nou projecte (5455PC02), per a 
l’adequació dels trams de la BV-2428ant,  entre el PK 1+490 fins el PK 1+720,  i el PK 
2+209 fins el PK 2+770. 

 
4. 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 referenciat per un import total de 474.484,46 EUR € (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de 
Subirats, beneficiari de l’actuació. 

 
5. La proposta d’actuació consisteix en definir les actuacions necessàries per completar els 

itineraris de vianants en els extrems del municipi, per garantir la connectivitat amb el nucli 
urbà i la xarxa de camins rurals de l’entorn, millorant alhora la mobilitat i seguretat de 
vehicles i vianants, adaptant-les al trànsit actual i a les necessitats dels usuaris. Alhora es 
planteja la millora de serveis bàsics i de la qualitat urbana de l’entorn proper. 

 
6. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius principals consisteix en la millora 
de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i 
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants, 
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Subirats considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la 
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a 
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades. 

 
9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data ........ 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) l’Ajuntament de Subirats, 
per tal de traspassar la titularitat dels trams de la carretera BV-2428ant, entre el PK 1+490 
fins el PK 1+720, i el PK 2+209 fins el PK 2+770, i executar les obres del projecte 
constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del 
PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal,  TM de Subirats”, 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 474.484,46 €, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i  l’Ajuntament de Subirats. 
 
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: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu de “Itinerari de vianants a la BV-

2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de 
St. Pau d’Ordal,  TM de Subirats”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local, amb un import total de 474.484,46 €, IVA inclòs dels quals 260.000,00 €, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 i l’import de 214.484,46 € com a 
avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Subirats, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001; 
totes elles del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona l’exercici 2021 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
La part que els correspon cofinançar a l’Ajuntament de Subirats, 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 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. 

 
- la contractació d’aquestes obres. 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
- Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant l’òrgan 

corresponent el traspàs dels trams que resten. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Subirats 
 
L’Ajuntament de Subirats, es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 214.484,46 €.   
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
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 Subirats 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 temes establerts a la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Subirats 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 
projecte constructiu, una vegada s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres 
hagin estat recepcionades. 
 
L’Ajuntament de Subirats designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Un cop sigui efectiu el corresponent acord de traspàs de titularitat dels trams de carretera a 
favor de l’Ajuntament de Subirats, aquest es farà càrrec de tots els elements continguts en 
les obres de referència de la carretera BV-2428ant, entre els PKi 1+490 – PKf 1+720, i el 
PKi 2+209- PKf 2+770, en la seva integritat, com a titular. 
 
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 d’aquells elements de les obres de les 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 de 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 de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
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per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. - Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè. - Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè. - Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. 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. 
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- 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 
representant tècnic de l’Ajuntament de Subirats. 
 
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 les 
altres parts. 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 Subirats: Pere Pons Vendrell, Alcalde-president de l’Ajuntament; 
Maria Sanpere Herrero, Secretària de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Josep 
Tarín i Canales, Diputat delegat de Mobilitat 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 Subirats 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.” 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. 
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La Roca del Vallès”, i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les 
obres (Exp. núm. 2018/20614).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària a la carretera BV-5001, 

entre el PK 22+885 i el PK 23+085, atès a que els residents a la urbanització La 
Pineda hi accedeixen amb els seus vehicles des de la carretera BV-5001, 
mitjançant una intersecció perillosa, i amb el risc que això comporta, l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de 
Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. La Roca del 
Vallès”.  

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

cents quatre mil trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (304.036,65EUR), 
IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (63.847,70EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 367.884,35EUR, una partida de valoració 
d’expropiacions de 5.373,52EUR i una partida de l’excés de control de qualitat 
(1,5 %) de 2.716,96EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 375.974,83EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. LA ROCA DEL VALLÈS 
 

DADES AFECTATS DADES 
CADASTRALS 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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1 PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA, SL Rústica- 
Pineda 22 107 99,84 0,00 0,00 61,53 0,00 176,26 SNU 

2 
XXX. 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Pineda 22 106 453,41 1,40 0,00 157,55 0,00 315,31 SNU 

3 
XXX. 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Conreu 
regadiu 

22 64 874,10 1,44 0,00 167,44 195,88 431,65 SNU 

4 
XXX. 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Pineda/ 
conreu 
regadiu 

17 46 163,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 

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

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

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

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 
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10. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
11. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

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

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de revolts a la 
carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. La Roca del Vallès”, amb un pressupost 
d’execució de tres-cents quatre mil trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims 
(304.036,65EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (63.847,70EUR), resulta 
tenir un pressupost d’execució total de 367.884,35EUR, i una partida de valoració 
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d’expropiacions de 5.373,52EUR i una partida de l’excés de control de qualitat (1,5 %) 
de 2.716,96EUR.. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
de 375.974,83EUR, IVA inclòs. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha 
estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal,  pel citat projecte, situats al terme municipal de La Roca del Vallès, 
fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis 
d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de La Roca del Vallès període durant el qual es 
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de 
no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM. LA ROCA DEL VALLÈS 
 

DADES AFECTATS DADES 
CADASTRALS 
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1 PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA, SL Rústica- 
Pineda 22 107 99,84 0,00 0,00 61,53 0,00 176,26 SNU 

2 
XXX. 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Pineda 22 106 453,41 1,40 0,00 157,55 0,00 315,31 SNU 

3 
XXX. 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Conreu 
regadiu 

22 64 874,10 1,44 0,00 167,44 195,88 431,65 SNU 

4 
XXX. 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Pineda/ 
conreu 
regadiu 

17 46 163,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació  acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i l’Ajuntament que 
figuren a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(e709a2e1c096763ec981) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 MATEOS RIVERA, MIGUEL (FIRMA)  28/10/2020, 18:07 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Patxi Cotelo Gómez  29/10/2020, 14:29 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  30/10/2020, 20:17 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127 des de l'accés a 
la muntanya de Sant Jaume fins a Les Cabanyes. TM Vilafranca del Penedès i 
Les Cabanyes”, i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres 
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(Exp. núm. 2018/20620).- 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 continuar l’itinerari de vianants existent a la carretera BV-2127, a 
partir del PK 1+650, per tal de connectar el nucli de Vilafranca del Penedès amb 
l’accés a la muntanya de Sant Jaume, entre els PK 1+650 a PK 2+340 , pel marge 
esquerre  de l carretera fins a la rotonda d’accés a Les Cabanyes, així com la 
implantació d’una barrera de contenció i balises lluminoses en un tram executat al 
2017, entre els PK 1+050 a 1+650, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la 
redacció del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127 des 
de l'accés a la muntanya de Sant Jaume fins a Les Cabanyes. TM Vilafranca del 
Penedès i Les Cabanyes”.  
 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució de 
quatre-cents vint-i-un mil cinc-cents onze euros amb un cèntim (421.511,01EUR), 
IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (88.517,31EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total de 510.028,32EUR, així com una partida de valoració d’expropiacions 
de 50.300,00EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
de 560.328,32EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix 
informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 
d’aquesta corporació.   
 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS),  en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 
no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 
 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
7. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com del 
ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la     
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necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la següent: 

 
TM. VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústica/Vinya 29 24 484,74      0,00 0,00 0,00 158,40      0,00 SNU 

2 XXX Rústica/Conreu-
secà 29 23 574,75      0,00 0,00 0,00    223,24      0,00 SNU 

3 XXX Rústica/Conreu-
secà 29 20 567,11      0,00 0,00 0,00 208,84      0,00 SNU 

4 XXX Rústica/Conreu-
secà 29 112 567,73      0,00 0,00 0,00 193,84 0,00 SNU 

5 XXX Rústica/Vinya 29 18 160,05      0,00 0,00 0,00 48,23 0,00 SNU 

8 XXX Rústica/Vinya 29 17 655,58      0,00 0,00 0,00 202,46 0,00 SNU 

9 XXX Rústica/Vinya 29 16  631,14      0,00 0,00 0,00 143,27      0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
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AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

9 Ajuntament de Vilafranca del Penedès Via de 
comunicació 29 9005 20,34 6,75 SNU 

10 Ajuntament de Vilafranca del Penedès Hidrografia 
natural 29 9004 5,60 2,39 SNU 

11 Ajuntament de Vilafranca del Penedès Hidrografia 
natural 29 9003 18,39 5,91 SNU 
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TM. LES CABANYES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES 
CADASTRALS 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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8 
 

XXX 
XXX 

Rústica/Conreu 
secà 3 23 600,93      0,00 0,00 0,00 151,75      0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES 
AFECTADES 

(m2) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

12 Ajuntament de Les Cabanyes Rústica/Via de 
comunicació 3 9007 67,97 5,44 Via de comunicació 

13 Ajuntament de Les Cabanyes Rústica/Vinya 3 67 199,43 31,16 Vinya 

14 Ajuntament de Les Cabanyes Urbana/Via de 
comunicació 07065 04 35,98 50,16 Sòl sense edificar 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 
terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.  
 
9. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre 
a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de les 
obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions dels 
terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de 
l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la corresponent mutació 
demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni interadministratiu amb aquesta 
corporació. Talment, és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment 
el projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del 
projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  
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10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 15 dies 
hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions sobre la 
procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del seu estat material o legal, 
o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en la confecció de la relació. 
 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment 
posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, s’aportés 
davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de canvis en la 
titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució inicial 
de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques derivades 
que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el seu moment, 
l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de 
la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,  
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), Aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
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En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 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 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
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Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu ”Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2127 des de l'accés a la muntanya de Sant Jaume fins a Les 
Cabanyes. TM Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes”, amb un pressupost 
d’execució de quatre-cents vint-i-un mil cinc-cents onze euros amb un cèntim 
(421.511,01EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (88.517,31EUR), resulta 
tenir un pressupost d’execució total de 510.028,32EUR, així com una partida de 
valoració d’expropiacions de 50.300,00EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 560.328,32EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut i no ha estat previst en el 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. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipals de Vilafranca del 
Penedès i Les Cabanyes, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels Ajuntaments de Vilafranca del Penedès 
i Les Cabanyes, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions 
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davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
TM. VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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1 XXX Rústica/Vinya 29 24 484,74      0,00 0,00 0,00 158,40      0,00 SNU 

2 XXX Rústica/Conreu-
secà 29 23 574,75      0,00 0,00 0,00    223,24      0,00 SNU 

3 XXX Rústica/Conreu-
secà 29 20 567,11      0,00 0,00 0,00 208,84      0,00 SNU 

4 XXX Rústica/Conreu-
secà 29 112 567,73      0,00 0,00 0,00 193,84 0,00 SNU 

5 XXX Rústica/Vinya 29 18 160,05      0,00 0,00 0,00 48,23 0,00 SNU 

8 XXX Rústica/Vinya 29 17 655,58      0,00 0,00 0,00 202,46 0,00 SNU 

9 XXX Rústica/Vinya 29 16  631,14      0,00 0,00 0,00 143,27      0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
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CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

9 Ajuntament de Vilafranca del Penedès Via de 
comunicació 29 9005 20,34 6,75 SNU 

10 Ajuntament de Vilafranca del Penedès Hidrografia 
natural 29 9004 5,60 2,39 SNU 

11 Ajuntament de Vilafranca del Penedès Hidrografia 
natural 29 9003 18,39 5,91 SNU 
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TM. LES CABANYES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES 
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8 
 

XXX 
XXX 

Rústica/Conreu 
secà 3 23 600,93      0,00 0,00 0,00 151,75      0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES 
AFECTADES 

(m2) 
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VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

12 Ajuntament de Les Cabanyes Rústica/Via de 
comunicació 3 9007 67,97 5,44 Via de comunicació 

13 Ajuntament de Les Cabanyes Rústica/Vinya 3 67 199,43 31,16 Vinya 

14 Ajuntament de Les Cabanyes Urbana/Via de 
comunicació 07065 04 35,98 50,16 Sòl sense edificar 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació  acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i als Ajuntaments que 
figuren a la relació de béns i drets.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(550f31b451ef3f721329) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 FRANCH VACA, JUAN (FIRMA)  28/10/2020, 17:03 
 ADROVER CALVO HUGO-XXXX653XX 28/10/2020, 19:06 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Patxi Cotelo Gómez  29/10/2020, 11:12 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  30/10/2020, 20:26 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu de “Millores de traçat, sistemes de contenció i cuneta 
revestida en diversos trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”, 
i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/0613).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària de tres trams de la 

carretera BV-5207, entre el PK 0+000 a l’Esquirol i el PK 12+669 al municipi de 
Tavertet, que presenten un traçat força sinuós, amb corbes molt tancades que fan 
que en circular-hi es produeixi sensació d’inseguretat, i amb el risc que això 
comporta, 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 de “Millores de traçat, sistemes de contenció i cuneta revestida en 
diversos trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”.  

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

cents vuitanta mil tres-cents tretze euros amb noranta-sis cèntims 
(680.313,96EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (142.865,93EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 823.179,89EUR, així com una partida 
de valoració d’expropiacions de 17.700,00EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 840.879,89EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació.   

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

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
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5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 
no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

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

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

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

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

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

TM. L’ESQUIROL 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústic/improductiu 004 01 265,20 0,00 0,00 0,00 318,05 0,00 SNU 

2 XXX Rústic/improductiu 004 02 2,32 0,00 0,00 0,00 12,84 0,00 SNU 

3 XXX Rústic/bosc baix 003 09 514,34 0,00 0,00 0,00 778,50 0,00 SNU 

4 XXX Rústic/pastures 003 10 415,88 0,00 0,00 0,00 315,81 0,00 SNU 

5 XXX 
XXX Rústic/conreu secà 004 03 133,04 0,00 0,00 0,00 493,70 0,00 SNU 

6 XXX 
XXX Rústic/pastures 003 11 559,01 0,00 0,00 0,00 557,63 0,00 SNU 

7 XXX 
XXX Rústic/conreu secà 004 09 1.140,71 0,00 0,00 0,00 1.310,27 0,00 SNU 

8 XXX Rústic/pastures 003 12 10,32 0,00 0,00 0,00 20,25 0,00 SNU 

9 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 004 08 175,96 0,00 0,00 0,00 278,67 0,00 SNU 

10 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 003 13 185,91 0,00 0,00 0,00 151,55 0,00 SNU 

11 XXX 
XXX Rústic/bosc baix 003 14 412,57 0,00 0,00 0,00 408,88 0,00 SNU 

12 XXX 
Rústic/pineda/pastu

res/bosc 
baix/improductiu 

004 10 1.741,09 0,00 0,00 0,00 1.456,29 0,00 SNU 

13 XXX Rústic/pineda/impr
oductiu/bosc baix 003 17 1.116,45 0,00 0,00 0,00 1.605,95 0,00 SNU 
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14 XXX 
XXX 

Rústic/improductiu/
pineda/bosc baix 003 18 952,45 0,00 0,00 0,00 983,40 0,00 SNU 

15 XXX 
XXX 

Rústic/espècies 
barrejades 004 18 734,05 0,00 0,00 0,00 1.654,24 0,00 SNU 

 
TM. TAVERTET 
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16 Les Baumes SL. Rústic/pastures/imp
roductiu 002 55 387,15 0,00 0,00 0,00 660,04 0,00 SNU 

17 Les Baumes SL. Rústic/pastures 003 11 12,72 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 SNU 

18 Les Baumes SL. Rústic/matoll/bosc 
baix/pastures 003 12 993,75 0,00 0,00 0,00 743,89 0,00 SNU 

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

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

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

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 
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10. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
11. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

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

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del Text Refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu de “Millores de traçat, 
sistemes de contenció i cuneta revestida en diversos trams de la carretera BV-
5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”, amb un pressupost d’execució de sis-cents 
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vuitanta mil tres-cents tretze euros amb noranta-sis cèntims (680.313,96EUR), 
IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (142.865,93EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total de 823.179,89EUR, així com una partida de valoració d’expropiacions 
de 17.700,00EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
de 840.879,89EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix 
informem que  el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 
d’aquesta corporació.   
 
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. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal,  pel citat projecte, situats als termes municipals de L’Esquirol i 
Tavertet, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de 
la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers 
d’anuncis d’aquesta Diputació i dels Ajuntaments de L’Esquirol i Tavertet, període 
durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la 
informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. L’ESQUIROL 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústic/improductiu 004 01 265,20 0,00 0,00 0,00 318,05 0,00 SNU 

2 XXX Rústic/improductiu 004 02 2,32 0,00 0,00 0,00 12,84 0,00 SNU 
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3 XXX Rústic/bosc baix 003 09 514,34 0,00 0,00 0,00 778,50 0,00 SNU 

4 XXX Rústic/pastures 003 10 415,88 0,00 0,00 0,00 315,81 0,00 SNU 

5 XXX 
XXX Rústic/conreu secà 004 03 133,04 0,00 0,00 0,00 493,70 0,00 SNU 

6 XXX 
XXX Rústic/pastures 003 11 559,01 0,00 0,00 0,00 557,63 0,00 SNU 

7 XXX 
XXX Rústic/conreu secà 004 09 1.140,71 0,00 0,00 0,00 1.310,27 0,00 SNU 

8 XXX Rústic/pastures 003 12 10,32 0,00 0,00 0,00 20,25 0,00 SNU 

9 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 004 08 175,96 0,00 0,00 0,00 278,67 0,00 SNU 

10 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 003 13 185,91 0,00 0,00 0,00 151,55 0,00 SNU 

11 XXX 
XXX Rústic/bosc baix 003 14 412,57 0,00 0,00 0,00 408,88 0,00 SNU 

12 XXX 
Rústic/pineda/pastu

res/bosc 
baix/improductiu 

004 10 1.741,09 0,00 0,00 0,00 1.456,29 0,00 SNU 

13 XXX Rústic/pineda/impr
oductiu/bosc baix 003 17 1.116,45 0,00 0,00 0,00 1.605,95 0,00 SNU 

14 XXX 
XXX 

Rústic/improductiu/
pineda/bosc baix 003 18 952,45 0,00 0,00 0,00 983,40 0,00 SNU 

15 XXX 
XXX 

Rústic/espècies 
barrejades 004 18 734,05 0,00 0,00 0,00 1.654,24 0,00 SNU 

 
TM. TAVERTET 
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16 Les Baumes SL. Rústic/pastures/improdu
ctiu 002 55 387,15 0,00 0,00 0,00 660,04 0,00 SNU 

17 Les Baumes SL. Rústic/pastures 003 11 12,72 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 SNU 

18 Les Baumes SL. Rústic/matoll/bosc 
baix/pastures 003 12 993,75 0,00 0,00 0,00 743,89 0,00 SNU 

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

 
Documents vinculats 
 
Projecte(a70acb405bf3b81ee70a) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXXX095XX ALEJANDRO ANDRES 02/11/2020, 14:04 
 (R: B67215038) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  06/11/2020, 13:45 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  06/11/2020, 13:48 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a 
Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de 
Llavaneres”,  i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/11864).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària de la carretera BV-5031, 

entre el PK 1+630 i el PK 4+285 als municipis de Mataró i Sant Andreu de 
Llavaneres, que presenta un traçat d’amplada reduïda, força sinuós, amb corbes de 
radi petit que dificulten la visibilitat de parada i creuament, i tenint en compte el risc 
que això comporta, 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 “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró 
a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant 
Andreu de Llavaneres”.  

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

milions cent mil trenta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims (2.100.038,78EUR), 
IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (441.008,14EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 2.541.046,92EUR, així com una partida de valoració 
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d’expropiacions de 151.700,00EUR. També s’haurà d’addicionar el pressupost de 
control de qualitat (excés 1,5 %) de 9.377,35EUR, IVA inclòs. Així doncs, el 
pressupost per a coneixement de l’Administració és de 2.702.124,27EUR, IVA 
inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix informem que el 
pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta 
corporació.   

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

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TM. MATARÓ 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1 XXX Rústica-Horta 
regadiu 26 36 152,53 2,00 22,55 17,00  0,00 212,10 SUD 

/SNU 

2 VOLUMÈTRIC, S.A. 
Rústica-Horta 

especial/matoll/imp
roductiu 

26 53 243,84 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 
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3 BEZALF S.A. 
Rústica-

Improductiu/matoll/
conreu secà 

9 80 670,44 2,00 18,31 19,69  0,00 211,12 SUD 
/SNU 

4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/conreu secà 9 81 1.401,31 1,00 17,24 0,00 0,00 61,62 SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Horta 
regadiu/pastures 26 32 422,24 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

8 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 
Rústica-

Pastures/improduct
iu/horta regadiu 

4 83 595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 209,19 SNU 

9 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 
Rústica-Horta 

regadiu/pastures/im
productiu 

9 103 1.167,27 1,00 40,98 0,00 0,00 146,17 SNU 

10 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-
Bosc/improductiu 4 86 383,19 9,00 9,83 37,22 0,00 369,34 SNU 

12 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 9 28 260,72 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

13 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 9 33 120,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

15 XXX 
XXX Rústica-Bosc 4 21 762,51 0,00 0,00 2,38 0,00 28,45 SNU 

16 XXX 
XXX Rústica-Pastures 4 22 726,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

17 CLAU D'OR S.A. Rústica-Pastures 9 36 468,25 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

18 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Pastures 9 35 498,45 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

19 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 

Rústica-Conreu 
secà/horta 

especial/vimeteres 
o canyars 

4 25 146,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

20 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Bosc 9 91 638,76 11,00 0,00 27,00 0,00 182,12 SNU 

21 URBANIZACIONES VERSALLES S.L. Rústica-Bosc 4 68 431,17 0,62 0,00 0,60 0,00 50,15 SNU 

24 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 9 92 121,12 0,00 0,00 0,00 126,90 0,00 SNU 

25 URBANIZACIONES VERSALLES S.L. Residencial-
Bosc/pastures 4 69 1.328,23 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

28 URBANIZACIONES VERSALLES S.L. Rústica-
Matoll/improductiu 4 32 642,44 0,00 0,00 59,00 0,00 295,19 SNU 

29 FINCAS DORDA S.A. 
Rústica-

Improductiu/conreu 
secà 

9 2 213,67 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

30 XXX 
Rústica-Bosc 

baix/improductiu/pa
stures 

9 1 790,41 0,00 0,00 10,33 0,00 95,13 SNU 

34 XXX 
Rústica-

Pastures/horta 
especial/improducti

4 57 1.691,23 2,00 39,19 44,31 0,00 265,11 SNU 
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36 XXX Rústica-Matoll 6 1 3.021,44 5,00 100,1
4 32,23 0,00 456,98 SNU 

37 XXX Rústica-Bosc baix 4 92 251,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

38 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/vimeteres o 

canyars 
4 93 243,80 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

40 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 4 94 600,01 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

41 
INVESTIGACIONES Y 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
URBANAS, S.L. 

Rústica-Matoll 5 3 1.006,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

44 VIVERS LA VINYA, SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMACION Rústica-Bosc 6 7 84,00 1,00 0,00 9,62 0,00 175,81 SNU 

45 BOIXAC, S.A. Rústica-Bosc 4 56 1.668,56 1,00 0,00 8,41 0,00 187,90 SNU 

46 LANTAJO, S.A. 
NACAJUCO, S.A. 

Rústica-
Bosc/improductiu 4 55 480,12 1,00 0,00 12,39 0,00 93,58 SNU 

50 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 95 439,91 4,00 0,00 3,82 0,00 44,03 SNU 

52 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 53 66,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

54 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 5 1 244,27 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

56 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/horta 

regadiu 
5 2 646,71 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 
 

DADES AFECTATS 
 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

DADES 
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AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

6 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 9 9005 0,00 79,46 SNU 

7 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9005 0,00  45,32 SNU 

11 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 9 9006 0,00 125,87 SNU 

14 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9021 0,00  28,39 SNU 

22 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 4 9015 47,44 59,53 SNU 

23 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació --- --- 9,73 42,81 SNU 

26 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 53165 04 5,97 0,00 SUC 

27 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació --- --- 28,61 0,00  SUC 

31 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural --- --- 0,00 244,11 SNU 

32 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 6 9011 0,00  429,87 SNU 

33 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9017 0,00 58,49 SNU 

39 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 4 9009 59,68 0,00 SNU 

42 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9014 0,00 0,00  SNU 

43 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 6 9005 0,00  30,55 SNU 

47 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 6 9007 31,03 47,01 SNU 

48 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural --- --- 0,00 93,15 SNU 

49 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9011 0,00  37,58 SNU 

51 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9010 0,00 19,54 SNU 

53 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 5 9013 0,00  32,53 SNU 

55 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 5 9003 0,00 141,85 SNU 
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TM. SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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58 XXX Rústica-
Improductiu/bosc 1 98 475,42 0,00 0,00 2,45 0,00 69,71 SNU 

60 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 8 6 329,94 0,00  0,00  9,83 0,00  157,96 SNU 

62 IMMOBILIARIA ELYSANT, S.L. Rústica-
Bosc/improductiu 1 97 700,46 0,00 0,00 25,18 0,00 195,77 SNU 

35 FINCAS DEL MARESME S.A. Rústica-pastures 1 96 14,44 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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VIALS 

 
AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

57 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 1 9008  0,00 10,88 SNU 

59 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9007 5,15 0,00  SNU 

61 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9005 71,53 92,41 SNU 

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

terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.  
 
9. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
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En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 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 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
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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 ”Eixamplament i millora de la 
carretera BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. 
TTMM de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres”, amb un pressupost d’execució de 
dos milions cent mil trenta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims 
(2.100.038,78EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (441.008,14EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 2.541.046,92EUR, així com una partida 
de valoració d’expropiacions de 151.700,00EUR. També s’haurà d’addicionar una 
partida de l’excés de control de qualitat de 9.377,35EUR, IVA inclòs. Així doncs, el 
pressupost per a coneixement de l’Administració és de 2.702.124,27EUR, IVA inclòs. 
Talment, conté l’estudi de seguretat i salut i no ha estat previst en el 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 
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tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipals de Mataró i Sant 
Andreu de Llavaneres, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels Ajuntaments de Mataró i Sant Andreu 
de Llavaneres, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions 
davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
TM. MATARÓ 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústica-Horta 

regadiu 26 36 152,53 2,00 22,55 17,00 0,00 212,10 SUD 
/SNU 

2 VOLUMÈTRIC, S.A. 
Rústica-Horta 

especial/matoll/i
mproductiu 

26 53 243,84 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

3 BEZALF S.A. 
Rústica-

Improductiu/mat
oll/conreu secà 

9 80 670,44 2,00 18,31 19,69  0,00 211,12 SUD 
/SNU 

4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/conreu secà 9 81 1.401,31 1,00 17,24 0,00 0,00 61,62 SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Horta 
regadiu/pastures 26 32 422,24 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

8 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 

Rústica-
Pastures/improd

uctiu/horta 
regadiu 

4 83 595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 209,19 SNU 

9 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 
Rústica-Horta 

regadiu/pastures
/improductiu 

9 103 1.167,27 1,00 40,98 0,00 0,00 146,17 SNU 

10 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. 
Rústica-

Bosc/improducti
u 

4 86 383,19 9,00 9,83 37,22 0,00 369,34 SNU 

12 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bos

c 
9 28 260,72 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 
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13 XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix 9 33 120,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

15 XXX 
XXX Rústica-Bosc 4 21 762,51 0,00 0,00 2,38 0,00 28,45 SNU 

16 XXX 
XXX Rústica-Pastures 4 22 726,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

17 CLAU D'OR S.A. Rústica-Pastures 9 36 468,25 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

18 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Pastures 9 35 498,45 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

19 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 

Rústica-Conreu 
secà/horta 

especial/vimeter
es o canyars 

4 25 146,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

20 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Bosc 9 91 638,76 11,00 0,00 27,00 0,00 182,12 SNU 

21 URBANIZACIONES VERSALLES S.L. Rústica-Bosc 4 68 431,17 0,62 0,00 0,60 0,00 50,15 SNU 

24 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bos

c 
9 92 121,12 0,00 0,00 0,00 126,90 0,00 SNU 

25 URBANIZACIONES VERSALLES S.L. Residencial-
Bosc/pastures 4 69 1.328,23 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

28 URBANIZACIONES VERSALLES S.L. 
Rústica-

Matoll/improducti
u 

4 32 642,44 0,00 0,00 59,00 0,00 295,19 SNU 

29 FINCAS DORDA S.A. 
Rústica-

Improductiu/conr
eu secà 

9 2 213,67 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

30 XXX 
Rústica-Bosc 

baix/improductiu/
pastures 

9 1 790,41 0,00 0,00 10,33 0,00 95,13 SNU 

34 XXX 

Rústica-
Pastures/horta 

especial/improdu
ctiu 

4 57 1.691,23 2,00 39,19 44,31 0,00 265,11 SNU 

36 XXX Rústica-Matoll 6 1 3.021,44 5,00 100,14 32,23 0,00 456,98 SNU 

37 XXX Rústica-Bosc 
baix 4 92 251,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

38 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/vimeteres o 

canyars 
4 93 243,80 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

40 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix 4 94 600,01 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

41 
INVESTIGACIONES Y 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
URBANAS, S.L. 

Rústica-Matoll 5 3 1.006,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

44 VIVERS LA VINYA, SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMACION Rústica-Bosc 6 7 84,00 1,00 0,00 9,62 0,00 175,81 SNU 

45 BOIXAC, S.A. Rústica-Bosc 4 56 1.668,56 1,00 0,00 8,41 0,00 187,90 SNU 

46 LANTAJO, S.A. 
NACAJUCO, S.A. 

Rústica-
Bosc/improducti

u 
4 55 480,12 1,00 0,00 12,39 0,00 93,58 SNU 
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50 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 95 439,91 4,00 0,00 3,82 0,00 44,03 SNU 

52 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 53 66,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

54 XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix 5 1 244,27 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

56 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/hort

a regadiu 
5 2 646,71 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

6 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 9 9005 0,00 79,46 SNU 

7 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9005 0,00  45,32 SNU 

11 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 9 9006 0,00 125,87 SNU 

14 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9021 0,00  28,39 SNU 

22 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 4 9015 47,44 59,53 SNU 

23 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació --- --- 9,73 42,81 SNU 

26 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 53165 04 5,97 0,00 SUC 

27 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació --- --- 28,61 0,00  SUC 

31 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural --- --- 0,00 244,11 SNU 

32 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 6 9011 0,00  429,87 SNU 

33 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9017 0,00 58,49 SNU 
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39 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 4 9009 59,68 0,00 SNU 

42 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9014 0,00 0,00  SNU 

43 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 6 9005 0,00  30,55 SNU 

47 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 6 9007 31,03 47,01 SNU 

48 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural --- --- 0,00 93,15 SNU 

49 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9011 0,00  37,58 SNU 

51 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9010 0,00 19,54 SNU 

53 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 5 9013 0,00  32,53 SNU 

55 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 5 9003 0,00 141,85 SNU 

 
TM. SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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58 XXX Rústica-
Improductiu/bosc 1 98 475,42 0,00 0,00 2,45 0,00 69,71 SNU 

60 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 8 6 329,94 0,00  0,00  9,83 0,00  157,96 SNU 

62 IMMOBILIARIA ELYSANT, S.L. Rústica-
Bosc/improductiu 1 97 700,46 0,00 0,00 25,18 0,00 195,77 SNU 

35 FINCAS DEL MARESME S.A. Rústica-pastures 1 96 14,44 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 SNU 
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57 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 1 9008  0,00 10,88 SNU 

59 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9007 5,15 0,00  SNU 

61 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9005 71,53 92,41 SNU 

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

 
Documents vinculats 
 
Projecte(f86e918a612372e0108c) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 CAELLES LACASTA, ANNA (FIRMA)  04/11/2020, 14:13 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Patxi Cotelo Gómez  06/11/2020, 11:05 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  06/11/2020, 14:44 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants, bicicletes entre la Floresta i Valldoreix 
a la Carretera BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí Antic de 
Terrassa. T.M. Sant Cugat del Vallès”,  i de la relació de béns i drets afectats per 
l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/7947).- La Junta, de conformitat amb la 
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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, les condicions d’accessibilitat, 

mobilitat i seguretat per a vianants i bicicletes de la carretera BV-1462, del tram 
que va des de la intersecció entre el camí antic de Terrassa (La Floresta) i la 
rotonda de Can Cadena (Valldoreix) al municipi de Sant Cugat del Vallès, l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de 
Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Itinerari de vianants, bicicletes entre la Floresta i Valldoreix a la Carretera 
BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí Antic de Terrassa. T.M. 
Sant Cugat del Vallès”.  

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

milió set-cents quaranta mil sis-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-sis 
cèntims (1.740.628,66 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(365.532,02 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 
2.106.160,68 EUR, així com una partida de valoració d’expropiacions de 
28.802,29 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
de 2.134.962,97 EUR, IVA inclòs. Talment conté l’estudi de seguretat i salut. Així 
mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 
2020 d’aquesta corporació.   

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

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

 
TM. SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

C
LA

SS
IF

C
AC

IÓ
 

U
R

BA
N

ÍS
TI

C
A 

FI
N

C
A 

TITULAR 

N
AT

U
R

AL
ES

A/
 

AP
R

O
FI

TA
M

EN
T 

PO
LÍ

G
O

N
 

PA
R

C
EL

·L
A EXPROPIACIÓ SERVITUD DE 

PAS 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

VI
AL

S 

SE
R

VE
IS

 

AÈ
R

IA
 

SU
BT

 

VI
AL

S 

SE
R

VE
IS

 

2 XXX 
XXX Rústica-Pastures 37 01 1.029,75  0,00  0,00  0,00  0,00 1.195,39 SNU 

3 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures/

bosc baix 
37 03 1.077,45  0,00 98,66  0,00  0,00 632,51 SNU 

4 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 04 224,31  0,00  0,00  0,00  0,00 164,22 SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica Via de 
comunicació de 

domini públic 
37 9011 259,95  0,00 104,40  0,00  0,00 32,12 SNU 

7 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 50 743,57  0,00  0,00  0,00  0,00 78,39 SNU 

8 XXX 
XXX Rústica-Matolls 37 05 301,41  0,00  0,00  0,00 41,75 284,99 SNU 

11 XXX Rústica-Pineda 47 73 591,60  0,00  0,00 71,22 290,54 91,45 SNU 

12 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 18971 01 59,76  0,00  0,00 10,88 72,39 28,26 SU 

13 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/bosc baix 47 75 2.575,50  0,00  0,00 0,00  158,18 0,00  SNU 

14 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 76 90,26  0,00  0,00 146,51 41,68 239,64 SNU 

15 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 19955 01 573,83  0,00  0,00  0,00 196,96  0,00 SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 18 643,21  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 SNU 

17 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 19 1.048,25  0,00 33,42  0,00  0,00 249,00 SNU 

18 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 20 788,30  0,00 0,00 0,00  273,77 155,10 SNU 
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9 
ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE 
VALLDOREIX -EMD 

Urbana/Industrial 21016 01 291,54 184,90 SU 

10 ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA Rústica/- - - 341,54 117,05 SU/SNU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu ”Itinerari de vianants, 
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bicicletes entre la Floresta i Valldoreix a la Carretera BV-1462 i millora de les 
interseccions amb el Camí Antic de Terrassa. T.M. Sant Cugat del Vallès”, amb un 
pressupost d’execució d’un milió set-cents quaranta mil sis-cents vint-i-vuit euros 
amb seixanta-sis cèntims (1.740.628,66 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de 
l’IVA (365.532,02 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 
2.106.160,68 EUR, així com una partida de valoració d’expropiacions de 
28.802,29 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
2.134.962,97 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut i no ha estat 
previst en el 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. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis 
d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, període durant el qual 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas 
de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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TM. SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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2 XXX 
XXX Rústica-Pastures 37 01 1.029,75  0,00  0,00  0,00  0,00 1.195,39 SNU 

3 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures/

bosc baix 
37 03 1.077,45  0,00 98,66  0,00  0,00 632,51 SNU 

4 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 04 224,31  0,00  0,00  0,00  0,00 164,22 SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica Via de 
comunicació de 

domini públic 
37 9011 259,95  0,00 104,40  0,00  0,00 32,12 SNU 

7 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 50 743,57  0,00  0,00  0,00  0,00 78,39 SNU 

8 XXX 
XXX Rústica-Matolls 37 05 301,41  0,00  0,00  0,00 41,75 284,99 SNU 

11 XXX Rústica-Pineda 47 73 591,60  0,00  0,00 71,22 290,54 91,45 SNU 

12 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 18971 01 59,76  0,00  0,00 10,88 72,39 28,26 SU 

13 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/bosc baix 47 75 2.575,50  0,00  0,00 0,00  158,18 0,00  SNU 

14 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 76 90,26  0,00  0,00 146,51 41,68 239,64 SNU 

15 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 19955 01 573,83  0,00  0,00  0,00 196,96  0,00 SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 18 643,21  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 SNU 

17 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 19 1.048,25  0,00 33,42  0,00  0,00 249,00 SNU 

18 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 20 788,30  0,00 0,00 0,00  273,77 155,10 SNU 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

 
AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

9 
ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE 
VALLDOREIX -EMD 

Urbana/Industrial 21016 01 291,54 184,90 SU 

10 ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA Rústica/- - - 341,54 117,05 SU/SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i als Ajuntaments que 
figuren a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(0b250024980e2965ea2d) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 IBAÑEZ MANJON MARIA DEL  26/10/2020, 00:26 
 CARMEN - XXXX628XX 
 MARTINEZ MARTINEZ MARIA -  26/10/2020, 09:03 
 XXXX987XX 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Josep Palau Pascual (TCAT)  30/10/2020, 20:31 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  02/11/2020, 09:14 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 1. TTMM Sant Martí d’Albars i Olost”, i de la relació de béns i drets afectats 
per l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/13456).- La Junta, de conformitat amb 
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la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària de la carretera BV-

4342, entre el PK 3+412 i el PK 7+760 als municipis de Sant Martí d’Albars i Olost, 
que presenta un traçat d’amplada reduïda, força sinuós, amb corbes de radi petit 
que dificulten la visibilitat i tenint en compte el risc que això comporta, 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 
“Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. FASE 1. TTMM 
Sant Martí d’Albars i Olost”.  

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

vuit-cents vint-i-tres mil cent seixanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims 
(823.169,79 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (172.865,66 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 996.035,45 EUR, així com una 
partida de valoració d’expropiacions de 52.665,00 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 1.048.700,45 EUR, IVA inclòs. 
Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix informem que el 
pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta 
corporació.   

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

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TM. SANT MARTÍ D’ALBARS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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6 XXX Rústica-Conreu 
secà 5 45 415,89 0,00 0,00 0,00 259,68 0,00 SUC/ 

SNU 

8 XXX Rústica-Conreu 
secà 4 37 170,86 0,00 0,00 0,00 238,28 0,00 SNU 

9 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà 5 46 518,36 0,00 0,00 0,00 351,27 0,00 SNU 

10 XXX Rústica-Matoll 4 40 171,05 0,00 0,00 0,00 303,67 0,00 SNU 

12 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 44 33,67 0,00 0,00 0,00 44,39 0,00 SNU 

13 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà 5 47 992,61 0,00 0,00 0,00 1.046,11 0,00 SNU 

14 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà 3 3 214,71 0,00 0,00 0,00 265,18 0,00 SNU 

15 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 5 514,49 0,00 0,00 0,00 649,93 0,00 SNU 

16 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 5 54 272,45 0,00 0,00 0,00 384,51 0,00 SNU 

17 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 6 233,38 0,00 0,00 0,00 292,65 0,00 SNU 

18 XXX Rústica-Conreu 
secà 5 55 856,75 0,00 0,00 0,00 658,88 0,00 SNU 

19 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 43 506,74 0,00 0,00 0,00 1.309,66 0,00 SNU 

20 Granges Terragrisa, SL Rústica-Conreu 
secà/Bosc baix 5 56 3.574,40 0,00 0,00 0,00 1.668,05 0,00 SNU 

21 Granges Terragrisa, SL Rústica-Conreu 
secà 3 8 726,35 0,00 0,00 0,00 1.028,51 0,00 SNU 

22 Granges Terragrisa, SL Rústica-Conreu 
secà 3 20 522,48 0,00 0,00 0,00 1.133,51 0,00 SNU 

23 XXX Rústica-
Improductiu 2 6 268,14 0,00 0,00 0,00 296,79 0,00 SNU 

24 XXX Rústica-Matoll 2 19 264,59 0,00 0,00 0,00 98,98 0,00 SNU 

25 XXX Rústica-Conreu 
secà 2 18 959,17 0,00 0,00 0,00 654,54 0,00 SNU 

25
bis XXX Rústica-Conreu 

secà 4 35 237,49 0,00 0,00 0,00 204,35 0,00 SNU 

26 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà/Bosc baix 3 21 195,55 0,00 0,00 0,00 387,20 0,00 SNU 

27 XXX Rústica-
Improductiu 3 23 59,45 0,00 0,00 0,00 71,52 0,00 SNU 

27
bis XXX Rústica-Matoll 5 23 56,19 0,00 0,00 0,00 37,86 0,00 SNU 
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28 XXX Rústica-Bosc baix 2 20 29,33 0,00 0,00 0,00 35,58 0,00 SNU 

29 XXX Rústica-
Improductiu 2 21 286,13 0,00 0,00 0,00 141,69 0,00 SNU 

30 XXX Rústica-
Improductiu 2 22 667,97 0,00 0,00 0,00 433,84 0,00 SNU 

31 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 24 115,54 0,00 0,00 0,00 191,70 0,00 SNU 

32 XXX Rústica-Bosc baix 3 25 503,51 0,00 0,00 0,00 1.064,43 0,00 SNU 

33 XXX Rústica-Bosc baix 2 31 2.796,29 0,00 0,00 0,00 1.827,72 0,00 SNU 

34 XXX Rústica-
Improductiu 3 27 942,75 0,00 0,00 0,00 976,06 0,00 SNU 

35 XXX Rústica-Bosc baix 2 30 183,48 0,00 0,00 0,00 288,66 0,00 SNU 

36 XXX Rústica-Bosc 
baix/Conreu secà 3 31 1.604,74 0,00 0,00 0,00 1.372,06 0,00 SNU 

37 XXX Rústica-Bosc baix 2 32 724,85 0,00 0,00 0,00 735,95 0,00 SNU 

38 Ramaderia Erra, S.L. Rústica-Matoll 2 33 153,99 0,00 0,00 0,00 83,59 0,00 SNU 

39 XXX Rústica-
Improductiu 2 38 86,20 0,00 0,00 0,00 666,86 0,00 SNU 

40 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 3 32 830,69 0,00 0,00 0,00 527,77 0,00 SNU 

41 XXX 
XXX Rústica-Pastures 2 42 1.178,65 0,00 0,00 0,00 942,61 0,00 SNU 

42 XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix/ 
Conreu secà 3 34 1.194,81 0,00 0,00 0,00 1.786,73 0,00 SNU 

42
bis 

XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu --- --- 97,22 0,00 0,00 0,00 91,97 0,00 SNU 

43 Grans del Lluçanès, SL Rústica-Bosc baix/ 
Conreu secà 2 41 964,86 0,00 0,00 0,00 524,29 0,00 SNU 

44 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 2 39 294,44 0,00 0,00 0,00 380,03 0,00 SNU 

45 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu --- --- 91,63 0,00 0,00 0,00 97,85 0,00 SNU 
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1 Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 5 9008 52,91 25,93 SNU 
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CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

11 Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9012 32,23 31,28 SNU 

19bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9007 5,78 18,22 SNU 

24bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 2 9013 126,66 66,64 SNU 

31bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9010 4,17 21,71 SNU 

32bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9011 18,83 37,72 SNU 

 
TM. OLOST 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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46 XXX Rústica/Pastures 8 13 744,81 0,00 0,00 0,00 665,40 0,00 SNU/ 

SUC 
47 XXX Rústica/Improductiu 8 12 1.337,11 0,00 0,00 0,00 441,10 0,00 SNU 

48 XXX Urbana/Solar 24168 01 31,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUC 

49 XXX Urbana/Solar 24168 02 39,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUC 

50 XXX Rústica/Matoll 8 11 847,20 0,00 0,00 0,00 519,71 0,00 SNU 

52 XXX Urbana/Solar 25165 07 11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUC 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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URBANÍSTICA 

50bis Ajuntament d'Olost Rústica/Via de 
comunicació 8 9008 24,36 13,40 SNU 
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8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i 
drets afectats.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu ”Eixamplament i millores de 
revolts a la carretera BV-4342. FASE 1. TTMM Sant Martí d’Albars i Olost”, amb un 
pressupost d’execució de vuit-cents vint-i-tres mil cent seixanta-nou euros amb 
setanta-nou cèntims (823.169,79 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(172.865,66 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 996.035,45 EUR, 
així com una partida de valoració d’expropiacions de 52.665,00 EUR. Així doncs, el 
pressupost per a coneixement de l’Administració és de 1.048.700,45 EUR, IVA inclòs. 
Talment, conté l’estudi de seguretat i salut i no ha estat previst en el 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 
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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. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipals de Sant Martí 
d’Albars i Olost, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels Ajuntaments de Sant Martí d’Albars i 
Olost, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant 
d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit 
de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
TM. SANT MARTÍ D’ALBARS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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6 XXX Rústica-Conreu 
secà 5 45 415,89 0,00 0,00 0,00 259,68 0,00 SUC/ 

SNU 

8 XXX Rústica-Conreu 
secà 4 37 170,86 0,00 0,00 0,00 238,28 0,00 SNU 

9 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà 5 46 518,36 0,00 0,00 0,00 351,27 0,00 SNU 

10 XXX Rústica-Matoll 4 40 171,05 0,00 0,00 0,00 303,67 0,00 SNU 

12 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 44 33,67 0,00 0,00 0,00 44,39 0,00 SNU 

13 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà 5 47 992,61 0,00 0,00 0,00 1.046,11 0,00 SNU 

14 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà 3 3 214,71 0,00 0,00 0,00 265,18 0,00 SNU 

15 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 5 514,49 0,00 0,00 0,00 649,93 0,00 SNU 

16 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 5 54 272,45 0,00 0,00 0,00 384,51 0,00 SNU 

17 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 6 233,38 0,00 0,00 0,00 292,65 0,00 SNU 

18 XXX Rústica-Conreu 
secà 5 55 856,75 0,00 0,00 0,00 658,88 0,00 SNU 

19 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 43 506,74 0,00 0,00 0,00 1.309,66 0,00 SNU 
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20 Granges Terragrisa, SL Rústica-Conreu 
secà/Bosc baix 5 56 3.574,40 0,00 0,00 0,00 1.668,05 0,00 SNU 

21 Granges Terragrisa, SL Rústica-Conreu 
secà 3 8 726,35 0,00 0,00 0,00 1.028,51 0,00 SNU 

22 Granges Terragrisa, SL Rústica-Conreu 
secà 3 20 522,48 0,00 0,00 0,00 1.133,51 0,00 SNU 

23 XXX Rústica-
Improductiu 2 6 268,14 0,00 0,00 0,00 296,79 0,00 SNU 

24 XXX Rústica-Matoll 2 19 264,59 0,00 0,00 0,00 98,98 0,00 SNU 

25 XXX Rústica-Conreu 
secà 2 18 959,17 0,00 0,00 0,00 654,54 0,00 SNU 

25bis XXX Rústica-Conreu 
secà 4 35 237,49 0,00 0,00 0,00 204,35 0,00 SNU 

26 XXX 
XXX 

Rústica-Conreu 
secà/Bosc baix 3 21 195,55 0,00 0,00 0,00 387,20 0,00 SNU 

27 XXX Rústica-
Improductiu 3 23 59,45 0,00 0,00 0,00 71,52 0,00 SNU 

27bis XXX Rústica-Matoll 5 23 56,19 0,00 0,00 0,00 37,86 0,00 SNU 

28 XXX Rústica-Bosc baix 2 20 29,33 0,00 0,00 0,00 35,58 0,00 SNU 

29 XXX Rústica-
Improductiu 2 21 286,13 0,00 0,00 0,00 141,69 0,00 SNU 

30 XXX Rústica-
Improductiu 2 22 667,97 0,00 0,00 0,00 433,84 0,00 SNU 

31 XXX Rústica-Conreu 
secà 3 24 115,54 0,00 0,00 0,00 191,70 0,00 SNU 

32 XXX Rústica-Bosc baix 3 25 503,51 0,00 0,00 0,00 1.064,43 0,00 SNU 

33 XXX Rústica-Bosc baix 2 31 2.796,29 0,00 0,00 0,00 1.827,72 0,00 SNU 

34 XXX Rústica-
Improductiu 3 27 942,75 0,00 0,00 0,00 976,06 0,00 SNU 

35 XXX Rústica-Bosc baix 2 30 183,48 0,00 0,00 0,00 288,66 0,00 SNU 

36 XXX Rústica-Bosc 
baix/Conreu secà 3 31 1.604,74 0,00 0,00 0,00 1.372,06 0,00 SNU 

37 XXX Rústica-Bosc baix 2 32 724,85 0,00 0,00 0,00 735,95 0,00 SNU 

38 Ramaderia Erra, S.L. Rústica-Matoll 2 33 153,99 0,00 0,00 0,00 83,59 0,00 SNU 

39 XXX Rústica-
Improductiu 2 38 86,20 0,00 0,00 0,00 666,86 0,00 SNU 

40 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 3 32 830,69 0,00 0,00 0,00 527,77 0,00 SNU 

41 XXX 
XXX Rústica-Pastures 2 42 1.178,65 0,00 0,00 0,00 942,61 0,00 SNU 

42 XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix/ 
Conreu secà 3 34 1.194,81 0,00 0,00 0,00 1.786,73 0,00 SNU 

42bis XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu --- --- 97,22 0,00 0,00 0,00 91,97 0,00 SNU 

43 Grans del Lluçanès, SL Rústica-Bosc baix/ 
Conreu secà 2 41 964,86 0,00 0,00 0,00 524,29 0,00 SNU 

44 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 2 39 294,44 0,00 0,00 0,00 380,03 0,00 SNU 

45 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu --- --- 91,63 0,00 0,00 0,00 97,85 0,00 SNU 
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1 Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 5 9008 52,91 25,93 SNU 

11 Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9012 32,23 31,28 SNU 

19bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9007 5,78 18,22 SNU 

24bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 2 9013 126,66 66,64 SNU 

31bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9010 4,17 21,71 SNU 

32bis Ajuntament Sant Martí d'Albars Rústica/via de 
comunicació 3 9011 18,83 37,72 SNU 

 
TM. OLOST 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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46 XXX Rústica/Pastures 8 13 744,81 0,00 0,00 0,00 665,40 0,00 SNU/ 
SUC 

47 XXX Rústica/Improductiu 8 12 1.337,11 0,00 0,00 0,00 441,10 0,00 SNU 

48 XXX Urbana/Solar 24168 01 31,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUC 

49 XXX Urbana/Solar 24168 02 39,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUC 

50 XXX Rústica/Matoll 8 11 847,20 0,00 0,00 0,00 519,71 0,00 SNU 

52 XXX Urbana/Solar 25165 07 11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUC 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

50bis Ajuntament d'Olost Rústica/Via de 
comunicació 8 9008 24,36 13,40 SNU 

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

 
Documents vinculats 
 
Projecte(e201e5e990569ca42a65) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXXX095XX ALEJANDRO ANDRES 27/10/2020, 17:49 
 (R: B67215038) 
 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  06/11/2020, 13:46 
 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  06/11/2020, 13:49 

 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de revolt d'accés al pont a Valls de Torroella a la 
carretera BV-3002. T.M. Sant Mateu de Bages”, i de la relació de béns i drets 
afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/9695).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
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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 el traçat de la carretera BV-3002 a l’accés al pont del riu 
Cardener que connecta amb el nucli de Valls de Torroella per millorar la circulació en 
aquest punt, on degut al radi de gir i la poca amplada de la carretera dificulten el pas 
de vehicles pesants i eleven el risc d’accidentalitat, l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha 
procedit a la redacció del Projecte constructiu “Millora de revolt d'accés al pont a 
Valls de Torroella a la carretera BV-3002. T.M. Sant Mateu de Bages”.  
 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució de cinc-
cents trenta-set mil set-cents noranta-cinc euros amb seixanta-set cèntims 
(537.795,67EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (112.937,09EUR), resulta 
tenir un pressupost d’execució total de 650.732,76EUR, una partida de valoració 
d’expropiacions de 11.800,00EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 662.532,76EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i 
salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2020 d’aquesta corporació.   
 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS),  en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 
no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 
 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com del 
ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la     
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la següent: 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

TM. SANT MATEU DE BAGES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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1 XXX 
XXX Rústica- Pineda 14 7 1.665,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 

2 XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures/matolls 15 22 1.461,83 0,00 0,00 0,00 954,87 0,00 SNU 

3 XXX 
XXX Rústica- Matolls 15 14 340,26 0,00 0,00 0,00 106,50 0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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AUTORITZACIÓ/C

ONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

4 Ajuntament Sant Mateu del Bages Rústica/Via de 
comunicació 14 9023 184,88 0,00 SNU 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 
terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.  
 
9. Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre 
a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de les 
obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions dels 
terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de 
l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la corresponent mutació 
demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni interadministratiu amb aquesta 
corporació. Talment, és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment 
el projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del 
projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  
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10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 15 dies 
hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions sobre la 
procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del seu estat material o legal, 
o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en la confecció de la relació. 
 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment 
posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, s’aportés 
davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de canvis en la 
titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució inicial 
de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques derivades 
que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el seu moment, 
l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de 
la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), Aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
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En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 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 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
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Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de revolt d'accés al 
pont a Valls de Torroella a la carretera BV-3002. T.M. Sant Mateu de Bages”, amb 
un pressupost d’execució de cinc-cents trenta-set mil set-cents noranta-cinc euros 
amb seixanta-set cèntims (537.795,67EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de 
l’IVA (112.937,09EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 
650.732,76EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 11.800,00EUR. Així 
doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 662.532,76 EUR, IVA 
inclòs. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal,  pel citat projecte, situats al terme municipal de Sant Mateu de 
Bages, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de 
la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers 
d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages període 
durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la 
informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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TM. SANT MATEU DE BAGES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1 XXX 
XXX Rústica- Pineda 14 7 1.665,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 

2 XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures/matolls 15 22 1.461,83 0,00 0,00 0,00 954,87 0,00 SNU 

3 XXX 
XXX Rústica- Matolls 15 14 340,26 0,00 0,00 0,00 106,50 0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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URBANÍSTICA 

4 Ajuntament Sant Mateu del Bages Rústica/Via de 
comunicació 14 9023 184,88 0,00 SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació  acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i l’Ajuntament que 
figura a la relació de béns i drets.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(09c11a7bee15005350e6) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXXX970XX FRANCESC XAVIER  30/10/2020, 13:11 
 VENTURA (R: B67491852) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Josep Palau Pascual (TCAT)  03/11/2020, 11:34 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  04/11/2020, 16:49 

 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers 
Treus Creus, Era i Vic. TM. Sant Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134).- 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 a la carretera BV-4601 a la confluència 
dels carrers Treus Creus, Era i Vic, en un tram marcadament urbà, sent un punt 
important pel recorregut escolar, i atès que una part no té l’ordenació necessària 
adaptada al trànsit de vianants,  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 “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers 
Treus Creus, Era i Vic. TM. Sant Bartomeu del Grau”. 
 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de tres-cents 
setze mil quatre-cents cinquanta euros amb seixanta-nou cèntims (316.450,69 
EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (66.454,64 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 382.905,33 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. 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.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 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.  
 
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. 
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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 “Rotonda de la ctra. BV-4601 a 
la confluència dels carrers Treus Creus, Era i Vic. TM. Sant Bartomeu del Grau”, 
amb un pressupost de tres-cents setze mil quatre-cents cinquanta euros amb 
seixanta-nou cèntims (316.450,69 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(66.454,64 EUR), resulta tenir un pressupost total de 382.905,33 EUR. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 
d’aquesta corporació. 
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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 Sant Bartomeu del Grau.” 

 
Documents vinculats 
 
Projecte(d7694bfa92b48ebc0f63) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
  DAVID BLAZQUEZ  25/09/2020, 16:50 
 (R: B64011638) 
 GUILLERMO JOSE  28/09/2020, 20:32 
 MARTIN (R: J66066572) 
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Tècnic/a del Servei Promotor Anna Salamero Sansalvado (SIG)  23/10/2020, 12:35 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  23/10/2020, 12:42 
 contador Escudero 

 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució 
d’al·legacions, modificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació 
definitiva del Projecte constructiu “Millora de la intersecció entre les carreteres 
C-1415a i la BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 
4+280 i el 7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera”,  i de la relació de béns i 
drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/9357).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viaria a la carretera BV-5101, 
fent les corresponents actuacions als trams de revolts de petit radi, adequant la 
visibilitat a la via i amb l’eixamplament de les estructures dels pk. 3+150 i 3+570  
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència 
de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Millora de la intersecció entre les carreteres C-1415a i la BV-1248 i itinerari de 
vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 4+280 i el 7+317. TM. Sabadell, 
Terrassa i Matadepera”. 
 
En virtut de l’Acord núm. 276 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 25 de juny de 2020, es va aprovar inicialment el projecte de les 
obres esmentades amb un pressupost de d’un milió set-cents vuitanta-dos mil tres-
cents dos euros amb setanta-un cèntims (1.782.302,71EUR), IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA (374.283,57EUR), resulta tenir un pressupost total de 
2.156.586,28EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 
2.282.586,28EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions 
de 126.000,00EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i informem que no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per no 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

 
Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a 
les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de les 
obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions dels 
terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de 
l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la corresponent mutació 
demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni interadministratiu amb aquesta 
corporació. Talment, és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment 
el projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del 
projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  
 
Que en virtut del citat Acord núm. 276 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data de 25 de juny de 2020, es va aprovar inicialment la 
relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal pel citat projecte, 
tots situats al terme municipal de Sabadell i al terme municipal de Terrassa, fent-ne 
exposició pública per un període de trenta dies hàbils. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. SABADELL 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS 

 

SUPERFICIES AFECTADES m2 
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CE 

L·LA 

 
 

SUP.  
EXPROPI

ACIO 
VIALS 
(m2 ) 

 

 
 

SUP.  
EXP 
SER
VEIS 
(m2 ) 

 
 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

 
SUP. 
SER

V. 
PAS 
 (m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

1 XXX Rústica 1 2 
a 740,08 0,00 0,00 0,00 186,80 0,00 SNU 
b 531,71 0,00 0,00 0,00 291,31 0,00  
c 12,22 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00  

2 XXX Rústica 1 1 c 3300,30 0,00 0,00 0,00 1121,44 0,00 SNU 

3 XXX 
XXX Rústica 1 15 

c 51,40 0,00 0,00 0,00 23,36 0,00 SNU 
d 157,13 0,00 0,00 0,00 79,03 0,00  
f 627,29 0,00 0,00 0,00 258,51 0,00  

4 XXX 
XXX Urbana    33,89 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00 SNU 

5 XXX Rústica 1 16 
b 1120,91 0,00 0,00 0,00 322,47 0,00 SNU 
c 297,18 0,00 0,00 0,00 88,29 0,00  
d 1070,87 0,00 0,00 0,00 450,26 0,00 SNU 
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DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS 

 

SUPERFICIES AFECTADES m2 
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V. 
PAS 
 (m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

6 Fuerzas Electricas 
de Catalunya SA Rústica 1 14 a 281,29 0,00 0,00 0,00 1219,32 0,00  

 
TM. TERRASSA 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS 

 

SUPERFICIES AFECTADES m2 

 

 

FINC TITULAR Natural
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SUB
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SUP.  
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ACIO 
VIALS 
(m2 ) 

 

 
 

SUP.  
EXP 
SER
VEIS 
(m2 ) 

 
 

SUP. 
SER

V. 
PAS 
AERI
A 
(m2 ) 

 
SUP. 

SERV. 
PAS 
 (m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
SERV 

(m2 ) 

CLASSIF 
URBANÍS 

7 XXX Rústica 6 43 _ 753,04 0,00 0,00 0,00 633,54 0,00 SNU 

8 ALEPH 
EDUCATION SL Rústica 6 -  1058,51 0,00 0,00 0,00 308,31 0,00 

SNU 
Escola 

9 XXX Rústica  6 29 _ 1959,08 0,00 0,00 0,00 536,85 0,00 SNU 

10 XXX Rústica 6 45 
d 62,62 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 SNU 
e 227,93 0,00 0,00 0,00 92,51 0,00 SNU 
f 201,88 0,00 0,00 0,00 76,12 0,00 SNU 

11 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica 6 46 b 1953,20 0,00 0,00 0,00 412,97 0,00  

SNU 
f 0,00 0,00 0,00 0,00 101,04 0,00  

12 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica    2126,44 0,00 0,00 0,00 807,00 0,00 SNU 

Esportiu 

13 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica 6 9  14,64 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00  

14 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica 6 6 a 1024,94 0,00 0,00 0,00 232,00 0,00 SNU 

b 1062,59 0,00 0,00 64,38 374,27 0,00  
15 XXX Rústica 6 7  0,00 3,00 0,00 76,85 307,39 0,00 SNU  

16 XXX Rústica 7 40 a 425,30 0,00 0,00 0,00 223,04 0,00 SNU 
b 241,50 0,00 0,00 0,00 113,43 0,00  

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 6 5  572,24 0,00 0,00 0,00 210,53 0,00 

 
 
 

SNU 

18 XXX Rústica 6 4 a 401,95 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 SNU 
b 240,47 0,00 0,00 0,00 100,60 0,00  

19 XXX Rústica 6 2 a 665,39 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 SNU 
20 XXX Rústica 6 1 b 686,28 0,00 0,00 0,00 239,66 0,00 SNU 
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RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFICIES AFECTADES m2 
 

DADES 
URBANÍSTI

QUES 
 

FINCA TITULAR NATURA
LESA 

POLI 
GON 

PARCE 
L·LA 

 
SUP.  

CESSIÓ 
VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

(m2 ) 
 

 
SUP 

CESSIÓ 
SERV 
PAS 
(m2 ) 

  

 
SUP. OT 

VIALS 
AUTORI

TZAC 
(m2 ) 

 

CLASSIFIC 

21 
Agencia Catalana de 
l’Aigua. Dept. Medi 
Ambient 

Rústica 6 9009 22,00 0,00 0,00 SNU 

22 Ajuntament de Terrassa Rústica 6 9011 55,40 0,00 1,40 SNU/ camí 

 
Talment, i en compliment del referit Acord núm. 276 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data de 25 de juny de 2020, es va procedir per 
part d’aquesta Diputació a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de 
l’esmentat projecte d’obres i de la relació dels béns i drets afectats que figurava al 
projecte, mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat al  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 30 de juny de 2020 i al 
diari El Punt Avui de data 8 de juliol de 2020, així com en el tauler electrònic d’aquesta 
Diputació i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sabadell, de l’Ajuntament de 
Terrassa i de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Que en data 28 de juliol de 2020, el senyor XXX, presenta al registre General 
d’aquesta corporació escrit d’al·legacions, al respecte de la titularitat de les finques 3 i 
4 de la relació de béns i drets afectats, en el que manifesta:  
 

(.../...) 
 

ÚNICA: LAS FINCAS IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS 3 Y 4 DE LA RELACION DE 
BIENES Y DERECHOS DEL TM SABADELL PERTENECEN EN LA ACTUALIDAD AL 
COMPARECIENTES, CON QUIEN DEBERAN ENTENDERSE LOS SUCESIVOS ACTOS Y 
NOTIFICACIONES. 
 
SOLICITA que se tenga por presentado este escrito junto con los documentos 
acompañados, que se tengan por hechas las alegaciones contenidas en el presente escrito 
y, por tanto, se reconozca mi titularidad de las fincas 3 y 4 de la relación de bienes y 
derechos, debiéndose entender conmigo los sucesivos trámites relatives al presente 
procedimiento administrativo. 

(.../...) 
 
En relació a les al·legacions presentades pel senyor XXX, en data 30 de setembre de 
2020 el senyor Lluís Capdevila Fornell, actuant com a perit d’aquesta Administració, 
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emet Informe tècnic amb el següent tenor literal: 
 

.../... 
 

En data 24 de juliol es va notificar l’aprovació inicial del projecte de referència. 
 
A la relació de béns i drets apareix com a titulars de la finca 3 i 4 del projecte els Srs. XXX i  
XXX 
 
Dins del termini d’al·legacions el Sr. XXX presenta escrit on manifesta ser l’actual titular de 
les finques 3 i 4 del projecte a títol d’herència. 
 
Així mateix, s’adjunta a l’escrit, Escriptura d’Acceptació i Adjudicació d’Herència i Escriptura 
d’Acceptació d’Herència i Extinció d’usdefruit.   
 
Consultat el Registre de la propietat de Sabadell-1, es ratifica que el titular de les finques 3 i 
4 del projecte de referència és el Sr. XXX, estant inscrites en el tom XXX, llibre XXX, foli 
XXX, finca de Sabadell XXX, inscripció X. (s’adjunta en l’annex nota simple registral) 
 
En conseqüència, la relació de béns i drets afectats resultarà modificada en quant a la 
titularitat de les finques 3 i 4, essent el titular real i actual el Sr. XXX 

.../... 
 
En conseqüència és procedent la modificació de la relació de béns i drets afectats, en 
quant a la titularitat de les finques 3 i 4. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS MODIFICADA 
 

TM. SABADELL 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS 

 

SUPERFICIES AFECTADES m2 

 

 

FINC TITULAR Naturales
a 

POLI 
GON 

PA
RC
E 

L·L
A 

SUB
PAR
CE 

L·LA 

 
 

SUP.  
EXPROPI

ACIO 
VIALS 
(m2 ) 

 

 
 

SUP.  
EXP 
SER
VEIS 
(m2 ) 

 
 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

 
SUP. 
SER

V. 
PAS 
 (m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

3 XXX Rústica 1 15 
c 51,40 0,00 0,00 0,00 23,36 0,00 SNU 
d 157,13 0,00 0,00 0,00 79,03 0,00  
f 627,29 0,00 0,00 0,00 258,51 0,00  

4 XXX Urbana    33,89 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00 SNU 

 
Talment, en data 28 d’octubre de 2020, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, emet Informe tècnic al respecte de les al·legacions presentades, 
relatives al Projecte constructiu i que  no suposen cap tipus de modificació respecte 
del projecte aprovat inicialment, amb el següent tenor literal:  
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.../... 
 
S’han rebut les següents al·legacions: 
 

 
 
1. Al·legació 1. Finca 1, 2 i 5. XXX 
 
Manifesta: 
Que el projecte afecta les finques esmentades conegudes com Ca n’Argelaguet. Que en 
aquestes finques s’hi desenvolupen legalment diverses activitats (agràries, forestals, 
ramaderes, d’hivernacle, etc.) totalment adequades a la naturalesa urbanística dels terrenys 
(classificats de sòl no urbanitzable), estant tota la finca protegida mediambientalment pel 
vigent Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell. 
 
Que el projecte vulnera el dret a la propietat privada i desprotegeix les finques afectades 
una vegada executat el projecte És evident que l’execució del projecte aprovat inicialment 
comportarà un increment exponencial de l’afluència de la ciutadania. 
Que els talussos inaprofitables que han de ser objecte d’expropiació. 
Que la partida de valoració d’expropiacions prevista és totalment insuficient. 
 
Sol·licita: 
Que el projecte prevegi les màximes mesures de protecció de les finques privades que 
quedaran immediatament al costat de l’itinerari de vianants, projectant una separació física i 
implantant clares senyalitzacions perquè els usuaris diferenciïn l’espai públic i el privat. 
 
Que el projecte contempli l’expropiació dels talussos resultants de l’excavació. 
Que la partida d’expropiacions prevista a projecte sigui més elevada. 
 
Resposta: 
Respecte a la secció tipus del itinerari proposada en el projecte s’ha definit paral·lel a la línia 
blanca actual interposant entre aquest i la calçada el voral de 0,5 metres, la berma de 0,3 
(amb la barrera de seguretat corresponent) i la cuneta de terres d’1,2 metres d’amplada. La 
definició de l’alçat del carril bici s’ha realitzat a partir de la cota actual de la línia blanca de la 
carretera, seguint el perfil longitudinal de la carretera existent. Això vol dir que es crea un 
desnivell entre el itinerari i els camps, desnivell que varia segons l’orografia del terreny. Tot i 
així, donat que es tracta d’una finca ambientalment protegida pel “Pla especial de protecció 
dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics, al terme municipal de Sabadell”, en 
fase d’obra s’estudiarà la col·locació d’una malla tipus “cinegètica o ganadera” d’un metre 
d’alçada, sempre amb el vistiplau de l’Ajuntament de Sabadell i tenint en compte que la 
titularitat i la responsabilitat del seu manteniment haurà de ser assumida pel propietari 
sol·licitant. De la mateixa manera s’estudiarà, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell, la 
col·locació d’una senyalització vertical informativa a fi de protegir els camps. 
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La línia d’expropiació projectada es situa a un metre des de l’aresta exterior de l’esplanació, 
incloent el talús resultant del moviment de terres. 
 
En quant a la valoració de les expropiacions, el Servei Jurídic Administratiu es posarà en 
contacte amb l’interessat a l’inici de l’expedient d’expropiacions i acordarà l’import definitiu 
de les expropiacions corresponents. 
 
2. Al·legació 2. Finca 7 i 10. XXX 
 
Manifesta: 
Entre els punts quilomètrics 2.000 i 2.100 del projecte, a l’entrada de les instal·lacions i 
pàrquing del Club Atlètic Terrassa, no s’ha previst cap tipus de sistema de recollida de les 
aigües fluvials que habitualment baixen del pàrquing fins a la carretera a través del camí 
d’entrada. 
 
Al pk 2+027 es proposa una zona de descans. La ubicació d’aquesta àrea no s’ha 
consensuat amb els propietaris i, a més a més, ens hi oposem frontalment, ja que s’omplirà 
de deixalles i no tindrà cap tipus de manteniment, agreujant encara més la pressió humana 
que suposarà el propi itinerari de vianants damunt de les finques rústiques afectades. 
 
Sol·licita: 
Es dissenyi algun tipus de sistema de recollida d’aigües pel què exposem al primer paràgraf. 
Se suprimeixi del projecte l’àrea de descans prevista. 
Resposta: 
En fase d’obra s’estudiarà detalladament l’observació plantejada i, si es necessari, es farà 
una recollida de les aigües i es canalitzarà cap a la cuneta projectada. 
 
En el projecte que s’ha aprovat inicialment, no hi ha cap àrea de descans. 
 
3. Al·legació 3. Finca 9. XXX 
 
Manifesta: 
Que al pk 1+880 del projecte apareix dibuixat un col·lector d’aigües per facilitar la evacuació 
d’aigües de la cuneta que transcorre al costat del carril bici. No s’ha tingut en compte que 
actualment, a uns metres d’aquest punt, aproximadament en el punt 1+940, existeix una 
sortida d’aigües provinent d’un tub que travessa la carretera i que serveix per evacuar les 
aigües que de manera natural tendeixen a quedar acumulades en aquest punt. 
 
Que en la planta d’enderrocs, apareix afectada la tanca metàl·lica existent i, segons el punt 
5.Expropiacions de la memòria “L’ocupació de terrenys per a l’execució del carril bici afecta 
els tancaments existents a les finques privades adjacents a la carretera actual. La reposició 
d’aquests tancaments es valora al capítol d’obres complementàries del pressupost.” 
 
Sol·licita: 
Que el projecte tingui en compte la canalització existent i que l’agua sigui transportada per 
una cuneta a peu del talús fins el punt de desguàs dibuixat en el planell. 
 
Que la tanca existent sigui reposada per una nova tanca, tipus “Reixat d'acer d'alçària 2 m 
amb tela metàl·lica de torsió simple”. 
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Resposta: 
En fase d’obra s’estudiarà detalladament l’observació plantejada. 
Que es reposarà la tanca afectada fins el límit de l’expropiació realitzada. 

.../... 
 

Havent estat resoltes les al·legacions presentades, en base als arguments exposats es 
considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del Projecte 
constructiu “Millora de la intersecció entre les carreteres C-1415a i la BV-1248 i 
itinerari de vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 4+280 i el 7+317. TM. 
Sabadell, Terrassa i Matadepera”, i de la relació de béns i drets afectats per les 
obres, pel seu pressupost de d’un milió set-cents vuitanta-dos mil tres-cents dos 
euros amb setanta-un cèntims (1.782.302,71EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % 
de l’IVA (374.283,57EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.156.586,28EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 2.282.586,28EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 126.000,00EUR. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 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. 
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En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. ESTIMAR les al·legacions que han estat formulades en data 28 de juliol de 
2020, pel senyor XXX, com a titular de les finques 3 i 4 de la relació de béns i drets 
afectats per les obres del projecte constructiu de referència, d’acord amb la 
fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució i modificar la 
relació de béns i drets aprovada inicialment..  
 
Segon. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades en data 4 d’agost de 
2020, pel senyor XXX, com a titular de la finca 9 de la relació de béns i drets afectats 
per les obres del projecte constructiu de referència, d’acord amb la fonamentació que 
figura a la part expositiva de la present resolució.  
 
Tercer. DESESTIMAR les al·legacions formulades en data 23 de juliol de 2020, pel 
senyor XXX, com a titular de les finques 1, 2 i 5 i les formulades pel senyor XXX, al 
respecte de les finques 7 i 10, de la relació de béns i drets afectats per les obres del 
projecte constructiu de referència, d’acord amb la fonamentació que figura a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
Quart. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats que havia estat 
aprovada inicialment, modificada en el sentit que s’exposa en la part expositiva de la 
present resolució. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

TM. SABADELL 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS 

 

SUPERFICIES AFECTADES m2 

 

 

FINC TITULAR Natural
esa 

PO
LI 
G

ON 

PAR
CE 

L·LA 

SUB
PAR
CE 

L·LA 

 
 

SUP.  
EXPROPI

ACIO 
VIALS 
(m2 ) 

 

 
 

SUP.  
EXP 
SER
VEIS 
(m2 ) 

 
 

SUP. 
SERV. 
PAS 

AERIA 
(m2 ) 

 
SUP. 
SER

V. 
PAS 
 (m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
SERV 
(m2 ) 

CLASS 
URBAN 

1 XXX Rústica 1 2 
a 740,08 0,00 0,00 0,00 186,80 0,00 SNU 
b 531,71 0,00 0,00 0,00 291,31 0,00  
c 12,22 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00  

2 XXX Rústica 1 1 c 3300,30 0,00 0,00 0,00 1121,44 0,00 SNU 

3 XXX Rústica 1 15 c 51,40 0,00 0,00 0,00 23,36 0,00 SNU 
d 157,13 0,00 0,00 0,00 79,03 0,00  
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f 627,29 0,00 0,00 0,00 258,51 0,00  
4 XXX Urbana    33,89 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00 SNU 

5 XXX Rústica 1 16 
b 1120,91 0,00 0,00 0,00 322,47 0,00 SNU 
c 297,18 0,00 0,00 0,00 88,29 0,00  
d 1070,87 0,00 0,00 0,00 450,26 0,00 SNU 

6 Fuerzas Electricas 
de Catalunya SA Rústica 1 14 a 281,29 0,00 0,00 0,00 1219,32 0,00 

 

 
TM. TERRASSA 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS 

 

SUPERFICIES AFECTADES m2 

 

 

FINC TITULAR Natural
esa 

PO
LI 
G

ON 

PAR
CE 

L·LA 

SUB
PAR
CE 

L·LA 

 
 

SUP.  
EXPROPI

ACIO 
VIALS 
(m2 ) 

 

 
 

SUP.  
EXP 
SER
VEIS 
(m2 ) 

 
 

SUP. 
SER

V. 
PAS 
AERI
A 
(m2 ) 

 
SUP. 

SERV. 
PAS 
 (m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
VIALS 
(m2 ) 

 
SUP. 

OCUP 
TEMP 
SERV 

(m2 ) 

CLASSIF 
URBANÍS 

7 XXX Rústica 6 43 _ 753,04 0,00 0,00 0,00 633,54 0,00 SNU 

8 ALEPH 
EDUCATION SL Rústica 6 -  1058,51 0,00 0,00 0,00 308,31 0,00 

SNU 
Escola 

9 XXX Rústica  6 29 _ 1959,08 0,00 0,00 0,00 536,85 0,00 SNU 

10 XXX Rústica 6 45 
d 62,62 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 SNU 
e 227,93 0,00 0,00 0,00 92,51 0,00 SNU 
f 201,88 0,00 0,00 0,00 76,12 0,00 SNU 

11 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica 6 46 b 1953,20 0,00 0,00 0,00 412,97 0,00  

SNU 
f 0,00 0,00 0,00 0,00 101,04 0,00  

12 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica    2126,44 0,00 0,00 0,00 807,00 0,00 SNU 

Esportiu 

13 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica 6 9  14,64 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00  

14 Inmobiliaria Atletico 
S.A Rústica 6 6 a 1024,94 0,00 0,00 0,00 232,00 0,00 SNU 

b 1062,59 0,00 0,00 64,38 374,27 0,00  
15 XXX Rústica 6 7  0,00 3,00 0,00 76,85 307,39 0,00 SNU  

16 XXX Rústica 7 40 a 425,30 0,00 0,00 0,00 223,04 0,00 SNU 
b 241,50 0,00 0,00 0,00 113,43 0,00  

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 6 5  572,24 0,00 0,00 0,00 210,53 0,00 

 
 
 

SNU 

18 XXX Rústica 6 4 a 401,95 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 SNU 
b 240,47 0,00 0,00 0,00 100,60 0,00  

19 XXX Rústica 6 2 a 665,39 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 SNU 
20 XXX Rústica 6 1 b 686,28 0,00 0,00 0,00 239,66 0,00 SNU 
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RELACIO CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/ AUTORITZACIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFICIES AFECTADES m2 
 

DADES 
URBANÍSTI

QUES 
 

FINCA TITULAR NATURA
LESA 

POLI 
GON 

PARCE 
L·LA 

 
SUP.  

CESSIÓ 
VIALS/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

(m2 ) 
 

 
SUP 

CESSIÓ 
SERV 
PAS 
(m2 ) 

  

 
SUP. OT 

VIALS 
AUTORI

TZAC 
(m2 ) 

 

CLASSIFIC 

21 
Agencia Catalana de 
l’Aigua. Dept. Medi 
Ambient 

Rústica 6 9009 22,00 0,00 0,00 SNU 

22 Ajuntament de Terrassa Rústica 6 9011 55,40 0,00 1,40 SNU/ camí 

 
Cinquè. APROVAR definitivament el referit projecte constructiu d’obres, amb un 
pressupost de d’un milió set-cents vuitanta-dos mil tres-cents dos euros amb 
setanta-un cèntims (1.782.302,71EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(374.283,57EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.156.586,28EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 2.282.586,28EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 126.000,00EUR. Talment, 
conté l’estudi de seguretat i salut l’estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4. 1 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
337/2010, de 19 de març, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 
d’aquesta corporació. 

 
Sisè. 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/. 
 
Setè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 

 
Documents vinculats 
 
Projecte(cb8a46c27ce728a7cc82) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 PONS PUJOL, XAVIER (FIRMA)  27/04/2020, 09:06 
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Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Carlos Duran Gutierrez  27/04/2020, 16:46 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  29/04/2020, 16:27 

 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Millora de secció, 
ampliació obres de drenatge i obres complementàries de la carretera BV-5222 de 
Manlleu a Roda de Ter. TT.MM. Manlleu i Masies de Roda”, i de la relació de béns 
i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/17195).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viaria a la carretera BV-5222, 
amb l’eixamplament de la calçada i la millora puntual del traçat i dels revolts, al tram 
comprès entre els termes municipals de Manlleu i Les Masies de Roda, l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis 
d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu “Millora de 
secció, ampliació obres de drenatge i obres complementàries de la carretera BV-
5222 de Manlleu a Roda de Ter. TT.MM. Manlleu i Masies de Roda”. 
 
En virtut de l’Acord núm. 275 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 25 de juny de 2020, es va aprovar inicialment el projecte de les 
obres esmentades amb un pressupost de sis-cents trenta-dos mil cinc-cents 
quaranta-un euros amb setanta-quatre cèntims (632.541,74 EUR), IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA (132.883,77 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
765.375,51 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 
800.375,51 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 
35.000,00 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i informem que no ha 
estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
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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Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 
terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.  
 
Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a 
les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de les 
obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions dels 
terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de 
l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la corresponent mutació 
demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni interadministratiu amb aquesta 
corporació. Talment, és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment 
el projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del 
projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  
 
Que en virtut del citat Acord núm. 275 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data de 25 de juny de 2020, es va aprovar inicialment la 
relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal pel citat projecte, 
tots situats al terme municipal de Manlleu i al terme municipal de Les Masies, fent-ne 
exposició pública per un període de trenta dies hàbils. 
 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM. MANLLEU 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUBPAR-
CEL·LA 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
m2 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
SERV 
m2 

SUP SERV 
PAS AERIA 
m2 

SUP OCUP 
TEMPOR 
SERVEIS 
m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

1 XXX Rústica 2 89 _ 129,28 __ __ __ SNU 
Regadiu 

2 Plastin SA Rústica 2 90 _ 145,98 __ __ __ SNU 
Improd. 

3 XXX Rústica 2 91 f 507,09 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

4 XXX Rústica 2 88 _ 552,26 1,00 30,60 92,60 SNU Conreu 
secà 

6 XXX Rústica 2 87 
c 214,22 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

b 43,18 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 

8 XXX Rústica 2 86 c 2,19 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 
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RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
TM. LES MASIES DE RODA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUBPAR-
CEL·LA 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
m2 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
SERV 
m2 

SUP SERV 
PAS 
AERIA  
m2 

SUP OCUP 
TEMPOR 
SERVEIS 
m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

9 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 3 1 c 204,72 __ __ __ SNU Pastures 

11 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 3 2 h 589,10 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

12 XXX Rústica 3 16 _ 207,91 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

13 XXX Rústica 3 3 

a 2,78 __ __ __ SNU 
Pastures 

d 18,70 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 244,89 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

14 XXX 
Hereus de XXX Rústica 3 7 

d 409,46 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

e 57,55 __ __ __ SNU Pastures 

a 23,54 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 91,21 __ __ __ SNU matollar 

15 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 3 19 _ 21,49 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

16 XXX 
Hereus de XXX Rústica 2 21 _ 112,89 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

17 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 2 22 
b 347,14 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

a 348,51 __ __ __ SNU Arbrat 
de Ribera 

19 Frantic 5000 SL Rústica _ _ _ 81,96 __ __ __ SU Conreu 
secà 

 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON PARCEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ 
VIALS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
CESSIÓ 
SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL   

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

5 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9022 42,94 __ __ SNU  

Via comunic 

7 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9021 37,72 __ __ 

SNU 
Hidrograf 
torrent 
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RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
Talment, i en compliment del referit Acord núm. 275 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data de 25 de juny de 2020, es va procedir per 
part d’aquesta Diputació a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de 
l’esmentat projecte d’obres i de la relació dels béns i drets afectats que figurava en el 
projecte, mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 30 de juny de 2020 i 
al diari El Punt Avui de data 8 de juliol de 2020, així com en el tauler electrònic 
d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Manlleu i de 
l’Ajuntament de Les Masies. 
 
Que en data 20 d’agost de 2020, els senyors XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, i XXX, com 
a titulars afectats per les obres del Projecte constructiu de referència, presenten al 
registre General d’aquesta corporació escrit d’al·legacions, al qual sol·liciten:  
 

.../... 
 
       Que es tinguin per presentades les precedents al·legacions, siguin considerades i, en la 
seva virtut, es modifiqui el projecte inicialment aprovat amb la incorporació de les nostres 
propostes. 
 
.../... 

 
Que al respecte de les referides al·legacions, l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, en data 3 de novembre de 2020, emet Informe tècnic 
amb el següent tenor literal:  
 

(.../...) 
 
Aquestes al·legacions no suposen cap canvi del projecte constructiu, per tant pot continuar 
el seu tràmit administratiu. 
 
 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ VIALS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
CESSIÓ 
SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL  

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

10 
Ajuntament de 
Les Masies de 
Roda 

Rústica 3 9001 41,88 __ __ SNU Via 
comunicació 

18 
Ajuntament de 
Les Masies de 
Roda 

Rústica 2 9005 3,44 __ __ SNU Via 
comunicació 
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Al·lega 
Primera.- Manca de justificació d'alguns dels punts on s'actua per a les millores que són 
objecte del projecte. 
 
Resposta 
El projecte es troba emmarcat en les actuacions que s’estan duent a terme en tota la xarxa 
per tal de dotar-la de les característiques adequades per a la circulació més segura i amb 
més confort dels vehicles. Concretament, com s’indica a la memòria del projecte, en el marc 
de redacció del Pla Zonal es van estudiar les amplades de totes les carreteres de la xarxa, 
decidint actuar en aquells trams on no es complien les amplades mínimes establertes. 
 
Aquest tram es troba en aquest cas. Una vegada definit l’objectiu principal de l’actuació 
s’adeqüen la resta de treballs a l’actuació principal, entre elles, l’adaptació del drenatge, la 
senyalització i les contencions. 
 
Al·lega 
Les finques afectades identificades com a números 1, 2 i 3 no presenten cap circumstància 
de les que suposen els objectius del projecte com per fer-les beneficiàries de les obres 
projectades. Disposen de la major amplada que té la carretera, no hi ha problemes de 
desguàs i, a més, amb la solució projectada, en concret en el pk. 0+600 es preveu l'entrada 
d’aigües als camps a través d'un entronc que s'hi preveu, ja que en aquest punt indicat no hi 
ha cap llera, per a la qual cosa suposarà pels camps que rebin l'aigua un perjudici per al seu 
cultiu que no és acceptable. Per aquest motiu en demanem en siguin excloses amb les 
actuacions que s'hi preveuen. Igualment pel que fa a les finques 9, 10, 11 i 12, punts en els 
que no s'observa que es donin els objectius pretesos pel projecte. 
 
Resposta 
L’eixamplament de la carretera té unes determinades característiques per tal de que 
l’actuació tingui un àmbit reduït i el menor impacte possible sobre els camps adjacents.  
 
Per tal de que l’eixamplament sigui executable tècnicament s’han establert unes amplades 
mínimes d’actuació. Els eixamplaments es produeixen en els diferents marges i cal 
l’adaptació geomètrica de l’eix als eixamplaments, el que pot requerir algunes transicions. 
 
D’altra banda, el plànol cadastral indica que el límit de les parcel·les es troba a l’aresta 
exterior de la carretera. Per tant, el que pretén l’annex d’expropiacions és regularitzar, amb 
la corresponent indemnització, la situació que la llei determina quant a la franja de domini 
públic de 3 m, per això s’ha expropiat aquesta banda en el tram objecte d’actuació. 
 
En totes les finques indicades és necessari una actuació bé per que hi ha un dèficit 
d’amplada o per regularitzar les característiques geomètriques de l’eix. 
 
La direcció de les obres estudiarà si, en fase d’obra es pogués realitzar alguna millora 
puntual per tal de reduir l’àmbit d’actuació o modificar el sistema d’execució previst. 
 
Al·lega 
Segona.- Manca d'actuació en punts que sí precisen de les millores de les que és objecte el 
projecte. 
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1. Millora del drenatge en punts on periòdicament s'acumula aigua a la carretera. 
Un dels punts on sí hi ha importants problemes de drenatge és l'espai que hi ha des de l'inici 
del projecte per la banda de Manlleu i fins la finca afectada número 1, on la manca de 
drenatge suposa l'embassament del punt i, no obstant, no s'hi actua. Aquesta manca de 
drenatge i desguàs idoni en aquest tram suposa l'embassament continuat del camp de cultiu 
que hi ha a la banda sud d'aquest tram inicial (just a l'alçada de la rotonda), per a la qual 
cosa la propietat en demana la millora d'aquest traçat a fi i a efecte de pal·liar els perjudicis 
que la mala execució de la carretera hi causen. 
 
Un altre punt on s'acumula aigua és el pk. 0+675, que no disposa de sortida natural de les 
aigües i sovint es forma embassament a la carretera. 
 
I el tercer punt amb incidència periòdica d'embassament és el pk. 1+680. 
 
Per això, en proposem l'actuació en aquests tres punts indicats a fi i a efecte de resoldre els 
problemes d'embassament que periòdicament s'hi produeixen. 
 
Resposta 
L’entorn de la carretera es troba en zona inundable, doncs es tracta d’una zona amb poc 
pendent i lleres poc definides. L’administració competent en aquest aspecte és l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que atorgarà el permís corresponent per a l’execució de les obres. El 
tipus d’actuació que es realitza en aquest tram de carretera no permet canviar aquestes 
condicions. L’objectiu de l’actuació és no empitjorar les condicions d’inundabilitat actuals, 
com ja s’ha acordat amb l’ACA. 
 
El projecte no modifica sensiblement el drenatge actual de la carretera i es considera que es 
mantenen les condicions de desguàs actuals. En fase d’obra, després de la realització dels 
treballs previs, s’analitzarà tots els punts d’abocament de drenatge per si fos possible 
realitzar alguna millora. 
 
Al·lega 
2. Millora en un punt estret i singular de la carretera. 
Un dels punts que, per manca d'amplada suficient, també precisarien de millora és el pk. 
0+482, el pont que creua el reg de la Guardiola, que és un pas estret on dos vehicles pesats 
no hi caben i on sovint hi ha incidències. 
 
Tot i projectar-se millora, aquesta es fa per la banda nord, quan el traçat natural de la corba 
porta a pensar que la millora s'hauria de fer pel seu traçat interior (el contrari) ja que així la 
corba quedaria alhora mitigada i millorat el traçat. Demanem l'ampliació del pont ara 
considerat i en la forma indicada. 
 
Resposta 
En el disseny de l’ampliació s’han tingut en compte un conjunt de factors, com és la millora 
de les condicions de seguretat viària i el confort en la conducció, no únicament el factor 
geomètric, doncs tractant-se d’ampliacions petites la millora del radi tindria una repercussió 
molt reduïda. En aquest cas concret, s’ha ampliat l’obra de drenatge de pas sota el reg per 
la banda Nord perquè hi havia una previsió de pas de fibra òptica per l’altre costat. 
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Al·lega 
3. Millora en el traçat i en la visibilitat. 
El tram que va del pk 0+740 fins al pk 0+900 s'opera per la banda exterior de la cobra 
(banda nord) quan a fi i a efecte de reduir-la i millorar-ne el traçat hauria de ser per la banda 
interior que s'hi realitzessin les millores. 
 
Resposta 
En el disseny de l’ampliació s’han tingut en compte un conjunt de factors, idem no 
únicament el factor geomètric, doncs tractant-se d’ampliacions petites la millora del radi 
tindria una repercussió molt reduïda. 
 
Al·lega 
També, i exactament pel mateix motiu, respecte de tram que va del pk 1+100 fins al pk 
1+250, i el tram que va del pk 1+520 fins al pk 1+620, que en fem petició al respecte. 
Aquest darrer és un dels punts negres de la carretera, per ser la corba especialment 
tancada i alhora mancada de visibilitat. En demanem també la reconsideració en aquest 
sentit. 
 
Resposta: 
Els principals problemes d’aquests revolts s’han identificat, més que per la seva geometria 
per la presència d’arbres que impedeixen i obstaculitzen les condicions de visibilitat. Es per 
això que el projecte proposa la retirada d’alguns d’ells, tant per eliminar-los com a obstacle 
com per a millorar la visibilitat. 
 
Al·lega 
Tercera.- Si els motius del projecte són la millora de secció, també es parla de traçat, i del 
drenatge, no entenem que no es considerin aquestes actuacions als punts que indiquem, 
que ho requereixen. 
 
Atenent als objectius del projecte, i segons els condicionants que es tracten al punt 2 de la 
memòria del projecte, on s'esmenta la millora també del traçat d'alguns revolts, segons el 
que indiquem en els punts anteriors així ho considerem també els sotasignats, però 
observem que no s'actua en la millora dels revolts més dificultosos del tram de via sobre el 
que s'actua. 
 
Per a la qual cosa, entenem cal revisar el projecte amb la finalitat d'incorporar les nostres 
aportacions, manifestant ja des d'ara la nostra voluntat col·laborativa, que ens hagués 
agradat s'hagués comptat amb nosaltres prèviament, a aquests efectes. 
 
Resposta 
L’objecte principal del projecte no és la millora dels revolts, sinó l’eixamplament i millora de 
les prestacions globals del traçat en quant a confort i seguretat viària. S’han estudiat la 
totalitat de revolts concloent que, per la velocitat de projecte establerta (50 km/h) els radis 
compleixen amb el mínim normatiu. 
 
Durant la redacció del projecte s’ha consultat amb els ajuntaments de Torelló i les Masies de 
Roda sobre el seu abast. Ambdós ajuntaments s’han mostrat d’acord amb els continguts del 
projecte. 
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Al·lega 
Quarta.- Cal considerar el projecte de variant de Roda de Ter que s'està elaborant. 
A banda de tot el que hem manifestat fins ara, cal tenir present el projecte de variant de 
Roda de Ter que s'està estudiant, i que amb la seva execució farà que la carretera BV-5222 
passi a tenir una circulació molt menor, a efecte de la necessària optimització de recursos. 
Això incideix en que l'actuació projectada i el pressupost que la suporta es dediquin a 
aquelles actuacions que serveixin per a la millora real del traçat, amb eliminació dels punts 
amb major perillositat que hem indicat i, en canvi, no s'actuï en aquells punts que no 
semblen requerir actuació imminent. 
 
Resposta 
Els objectius de les actuacions definides en el projecte estan en consonància amb les 
prescripcions del documents de planificació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, que donen les directrius sobre les actuacions necessàries en el conjunt en 
la xarxa de vies locals, des del punt de vista de la optimització dels recursos i compliment 
dels estàndards definits relatius a la millora de la seguretat viària. 
 
L’execució d’aquesta obra es considera independent de la construcció de la variant de Roda 
de Ter, dons a data d’avui aquesta actuació no disposa de calendari d’inversió. En canvi la 
nostra actuació neix arrel d’un dèficit de les condicions de seguretat que l’Administració 
considera prioritàries segons la seva política de planificació. 
 
Fins ara, i segons el nostre coneixement, s’ha redactat únicament un estudi informatiu sobre 
aquesta actuació. Cas de que aquesta actuació segueixi endavant es recopilarà la 
informació necessària per estudiar-ne la seva repercussió. 
.../... 

 
Havent estat resoltes les al·legacions presentades, en base als arguments exposats es 
considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del Projecte 
constructiu “Millora de secció, ampliació obres de drenatge i obres 
complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter. TT.MM. 
Manlleu i Masies de Roda”, i de la relació de béns i drets afectats per les obres, pel 
seu pressupost de sis-cents trenta-dos mil cinc-cents quaranta-un euros amb 
setanta-quatre cèntims (632.541,74 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(132.883,77 EUR), resulta tenir un pressupost total de 765.375,51 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 800.375,51 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 35.000,00 EUR. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
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37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 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 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
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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 d’aplicació, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions que han estat formulades en data 20 d’agost 
de 2020, els senyors XXX, XXX, XXX, XXX, XXX i XXX, com a titulars afectats per les 
obres del Projecte constructiu “Millora de secció, ampliació obres de drenatge i 
obres complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter. 
TT.MM. Manlleu i Masies de Roda”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
Segon. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats que havia estat 
aprovada inicialment. 
 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM. MANLLEU 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUBPAR-
CEL·LA 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
m2 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
SERV 
m2 

SUP SERV 
PAS AERIA 
m2 

SUP OCUP 
TEMPOR 
SERVEIS 
m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

1 XXX Rústica 2 89 _ 129,28 __ __ __ SNU 
Regadiu 

2 Plastin SA Rústica 2 90 _ 145,98 __ __ __ SNU 
Improd. 

3 XXX Rústica 2 91 f 507,09 __ __ __ SNU Conreu 
secà 
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4 XXX Rústica 2 88 _ 552,26 1,00 30,60 92,60 SNU Conreu 
secà 

6 XXX Rústica 2 87 
c 214,22 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

b 43,18 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 

8 XXX Rústica 2 86 c 2,19 __ __ __ SNU Arbrat 
Ribera 

 
RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
TM. LES MASIES DE RODA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURA-
LESA 

POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUBPAR-
CEL·LA 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
VIALS 
m2 

SUP 
EXPRO-
PIACIO 
SERV 
m2 

SUP SERV 
PAS 
AERIA  
m2 

SUP OCUP 
TEMPOR 
SERVEIS 
m2 

CLASSIFIC/ 
DESCRIPCIO 

9 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 3 1 c 204,72 __ __ __ SNU Pastures 

11 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 3 2 h 589,10 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

12 XXX Rústica 3 16 _ 207,91 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

13 XXX Rústica 3 3 

a 2,78 __ __ __ SNU 
Pastures 

d 18,70 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 244,89 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

14 XXX 
Hereus de XXX Rústica 3 7 

d 409,46 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

e 57,55 __ __ __ SNU Pastures 

a 23,54 __ __ __ SNU 
 Improd 

b 91,21 __ __ __ SNU matollar 

15 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 3 19 _ 21,49 __ __ __ SNU Conreu 
secà 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON PARCEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ 
VIALS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
CESSIÓ 
SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL   

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

5 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9022 42,94 __ __ SNU  

Via comunic 

7 Ajuntament de 
Manlleu Rústica 2 9021 37,72 __ __ 

SNU 
Hidrograf 
torrent 
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16 XXX 
Hereus de XXX Rústica 2 21 _ 112,89 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

17 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica 2 22 
b 347,14 __ __ __ SNU Conreu 

secà 

a 348,51 __ __ __ SNU Arbrat 
de Ribera 

19 Frantic 5000 SL Rústica _ _ _ 81,96 __ __ __ SU Conreu 
secà 

 
RELACIÓ CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS/AUTORITZACIONS 
 

 
Tercer. APROVAR definitivament el referit projecte constructiu d’obres, amb un 
pressupost de sis-cents trenta-dos mil cinc-cents quaranta-un euros amb setanta-
quatre cèntims (632.541,74 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(132.883,77 EUR), resulta tenir un pressupost total de 765.375,51 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 800.375,51 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 35.000,00 EUR. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març, i no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Quart. 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/. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que 
figuren a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(5f034c912671da88d4d4) 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 DADES 
URBANIST 

FINCA TITULAR NATURALESA POLI-
GON 

PAR-
CEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ VIALS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

SUP 
CESSIÓ 
SERV PAS/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL  

SUP 
OCUPAC. 
TEMPOR/ 
AUTORITZ 

CLASSIFICAC/ 
DESCRIPCIO 

10 
Ajuntament de 
Les Masies de 
Roda 

Rústica 3 9001 41,88 __ __ SNU Via 
comunicació 

18 
Ajuntament de 
Les Masies de 
Roda 

Rústica 2 9005 3,44 __ __ SNU Via 
comunicació 
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Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXXX429XX JORGE SAN MILLAN (R:  04/05/2020, 10:53 
 B59546432) 
 XXXX429XX JORGE SAN MILLAN (R:  04/05/2020, 10:54 
 B59546432) 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Carlos Duran Gutierrez  07/05/2020, 12:33 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  07/05/2020, 13:48 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) dona la paraula al diputat senyor Fornés 
(ECG). Diu que la seva intervenció fa referència als punts del 32 al 41, referits als 
projectes del Govern de la corporació per a la millora dels accessos, carreteres i 
camins que gestiona la pròpia institució. Assenyala que voldria afegir un comentari i és 
que tot i que aquests projectes no es troben inclosos en cap dels supòsits previstos a 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i, per tant no són necessaris 
els estudis d’impacte ambiental, creu que la Diputació de Barcelona, que està 
treballant intensament per aturar el canvi climàtic que patim i realitzant polítiques 
d’importància en el canvi de caire ambiental, hauria de donar exemple i preveure 
aquests estudis en aquests projectes que es realitzen, encara que no estiguin inclosos 
a la Llei. Afegeix que ho diu com a mera observació. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu que prenen nota de l’observació. Indica 
que desconeix si aquest tema va ser o no tractat a la respectiva Comissió Informativa i 
de Seguiment, i demana als diputats responsables d’aquestes qüestions que també en 
prenguin nota i es posin en contacte amb el Grup En Comú Guanyem, perquè es pugui 
explicar a la propera Comissió Informativa i de Seguiment quina és la formulació que 
fan i quin són els motius pels quals aquesta proposta no està contemplada. 
  
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’ajustament comptable de les consignacions pressupostàries en fase de 
retenció de crèdit, per alliberar el saldo restant referit a la nova contractació, de 
l’expedient de contractació de la redacció dels projectes de reparcel·lació del 
Barri de Sant Roc i Urbanització la Severa ( 2 Lots) ( Exp. núm. 2019/0005387).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 
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2. L’11 d’abril de 2019, per Acord (A 168/19) de la Junta de Govern, es va aprovar en 
el marc del Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals per l’any 2029, el recurs 
consistent en recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i 
informes, per a dur a terme, entre d’altres, l’actuació́ consistent en la redacció́ dels 
Projectes de reparcel·lació́ del Barri de Sant Roc (TTMM Sant Vicenç̧ dels Horts i 
Santa Coloma de Cervelló́ i de la Urbanització́ de la severa (TTMM Corbera de 
Llobregat ). L’ import de l’actuació́ es va establir en la quantitat de 121.000,00 €, IVA 
inclòs, amb el següent desglòs:  
   

 
3.- Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals, de data 28 d’octubre de 2019 (D11992/2019) es va 
aprovar la contractació de l’esmentat servei, de redacció dels projectes de 
reparcel·lació del Barri de sant Roc i Urbanització la Severa, mitjançant 2 lots. La 
despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació que es va aprovar segons aquest 
Decret, va ser amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i en els exercicis 
següents: 

 

 

LOT Nº 1: 
 Red. Projecte de 

reparcel·lació 
econòmica Barri de 

Sant Roc 

LOT Nº2: 
 Red. Projecte de 

reparcel·lació 
Urbanització la 

Servera 

Aplicació 
Pressupostària  

  
IMPORT  

(IVA INCLÒS) 
IMPORT  

(IVA INCLÒS) IMPORT (IVA INCLÒS) 

Exercici  2019 19.000,00 € 5.200,00 € G/50300/15100/22782  
Exercici  2020 38.000,00 € 10.400,00 € G/50300/15100/22782 
Exercici  2021 38.000,00 € 10.400,00 € G/50300/15100/22782 
TOTAL 95.000,00 € 26.000,00 € 121.000,00 

 
4.- Per Decret de data 17 de maig de 2020 (D4521/20) del President Delegat de la 
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals , es desisteix de la contractació esmentada, 
aprovada de data 28 d’octubre de 2019, desistiment resultant de escrit d’al·legacions 
contra aquesta convocatòria de licitació, interposat pel Col·legi d’Enginyers de Camins 
Canals i Ports, en referència a les clàusules 1.10 i 1,11 del PCAP aplicable a aquest 
expedient. En el mateix Decret s’aprova el nou expedient de contractació , amb el 
mateix pressupost que l’anterior, i amb els ajustos comptables següents: 
 
 
 
 

Codi XGL Ajuntament Nom Actuació Imports 
19/Y/269393 Sant Vicenç dels Horts  Redacció del Projecte de reparcel·lació del 

Barri de Sant Roc 
95.000,00€ 

19/Y/269392 Corbera de Llobregat Redacció del Projecte de reparcel·lació de la 
Urbanització la Servera 

26.000,00€ 
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LOT Nº 1: 
 Red. Projecte de 

reparcel·lació 
econòmica Barri de 

Sant Roc 

LOT Nº2: 
 Red. Projecte de 

reparcel·lació 
Urbanització la 

Servera 

Aplicació 
Pressupostària  

  
IMPORT  

(IVA INCLÒS) 
IMPORT  

(IVA INCLÒS) IMPORT (IVA INCLÒS) 

Exercici  2019 -19.000,00 € -5.200,00 € G/50300/15100/22782  
Exercici  2020 -38.000,00 € -10.400,00 € G/50300/15100/22782 
Exercici  2021 -38.000,00 € -10.400,00 € G/50300/15100/22782 
TOTAL 95.000,00 € 26.000,00 € 121.000,00 

 
5.- En l’aprovació del nou expedient de contractació i autorització de despesa, no es 
van regularitzar el saldos dels RC associats al mateix, que son els següents: 
 

 
6. -És per això que es cal ajustar comptablement les consignacions pressupostàries en 
fase de retenció de crèdit, per tal d’alliberar els saldos restants dels anys 2020 i 2021, 
un cop aprovada la nova contractació , de conformitat amb el detall següent: 
 

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

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. És d’aplicació la base 36.2 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 

2020, pel que fa referència a l’ajustament d’anualitats, 
 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat  3.3.b) i 3.5.c)  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 (BOPB de 19 de desembre de 2019). 

 
 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 
2020 RC 48.400,00€ G/50300/15100/22782 
2021 RC 48.400,00€ G/50300/15100/22782 

Exercici Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 
2020 RC -48.400,00€ G/50300/15100/22782 
2021 RC -48.400,00€ G/50300/15100/22782 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. AJUSTAR comptablement les consignacions pressupostàries en fase de 
retenció de crèdit , per alliberar el saldo restant referit a la nova contractació, aprovada 
per Decret de data 17 de maig de 2020 (D4521/20) del President Delegat de la Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, de conformitat amb el detall següent: 
 

“ 
S’incorpora a la sessió el vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP). 
  
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria de subvencions, a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i 
restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les 
instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la 
província de Barcelona, per a l’exercici 2020 - 2021, d’acord amb la proposta de 
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, per import de 320.465,06 € (Exp. núm. 
2019/18750).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
12 de març de 2020, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i 
restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions 
tèrmiques amb biomassa i eficiència energètica en l’àmbit dels parcs naturals de la 
província de Barcelona, per a l’exercici 2020 - 2021. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 

Exercici Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 
2020 RC -48.400,00 € G/50200/15000/22780 
2021RC -48.400,00 € G/50200/15000/22780 
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es va publicar amb data 20 de març de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 500151. 
 
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 24 de novembre de 2020, d’acord amb  l’informe tècnic que 
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
  
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions 
a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 
(BOPB 19.12.2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la resolució de concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria de subvencions, a les explotacions forestals, empreses agrícoles - 
ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i 
eficiència energètica en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a 
l’exercici 2020-21, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als 
següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
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1 EAR MSY G65434896 FUNDACIÓ VIVER DE 
BELL-LLOC 

MILLORA DE 
L’EXPLOTACIÓ 
AVÍCOLA DE LA 

TAVELLA 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

2 EAR MSY XXX0010X
X XXX 

TALLADA I TRITURACIÓ 
PER RECUPERAR 

PARCEL·LES FINCA 
CAN ROVIRA I 
INSTAL·LACIÓ 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

3 EAR MSY XXX2597X
X XXX 

 
REFORMA TEULADA 

CORRAL I 
RECONSTRUCCIÓ 
PARET DE PEDRA 

MONTSENY 3.150,00 € 690,38 € 2.459,62 € 

4 EAR MSY XXX2714X
X XXX 

RECONSTRUCCIÓ 
TRES PARETS DE 

PEDRA FINCA 
CASANOVA DEL 

MOLAR 

MONTSENY 3.150,00 € 690,38 € 2.459,62 € 

5 EAR MSY XXX0639X
X XXX REFORMA DEL 

CORRAL DELS VIMETS MONTSENY 3.150,00 € 690,38 € 2.459,62 € 

6 EAR GRF XXX5871X
X XXX 

VALLAT PARCIAL DE 
LES VINYES DE CAN 

SURIOL 
OLIVELLA 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

7 EAR GRF E62450796 SON SIURELL C.B. 
TANCAMENT D’UNA 

VINYA PER PROTEGIR 
DE FAUNA SALVATGE 

ST. PERE DE 
RIBES 3.227,19 € 707,30 € 2.516,89 € 

8 EAR SLL XXX8345X
X XXX 

ADQUISICIÓ I 
ESTERILITZACIÓ 

GOSSOS I PINSO PER 
LA GRANIA 

ST. LLORENÇ 
SAVALL 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

9 EAR SLL B61602256 MOND OBERT SL 

CONSTRUCCIÓ 
TANCAMENT 

PERIMETRAL EN 
EXPLOTACIÓ 

AGRÍCOLA 

TALAMANCA 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

10 EAR SLL XXX3810X
X XXX 

TANCAT DE CAMP 
D’OLIVERES PER 

EVITAR ATACS DE 
FAUNA SALVATGE 

MATADEPERA 3.500,00 € 
 767,09 € 2.732,91 € 

11 EAR SLL B60471083 TRUP TRUP SL 
RECONSTRUCCIÓ 
TERRASSE PEDRA 
SECA A LA FINCA 

ST. LLORENÇ 
SAVALL 2.800,00 € 613,67 € 2.186,33 € 

12 EAR MCO XXX5515X
X XXX 

TANCAMENT 
PERIMETRAL I 

ARRANJAMENT DEL 
PAS DEL TORRENT 

ST. ISCLE DE 
VALLALTA 2.462,50 € 539,70 € 1.922,80 € 

13 EAR SLI B65093833 BOUQUET D’ALELLA, 
S.L 

PLANTACIÓ I 
FORMACIÓ DE VINYA 

VILASSAR DE 
DALT 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

14 EAR FOIX J64856891 MALLOFRÉ BESER  
BITICULTORS S.C.P ADQUISICIÓ TRACTOR 

SANTA 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS 

1.992,15 € 436,62 € 1.555,53 € 

15 EAR FOIX XXX1410X
X XXX PLANTACIÓ DE VINYA CASTELLET I 

GORNAL 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

16 EAR FOIX XXX9107X
X XXX 

ADQUISICIÓ DE 
MATERIAL 

EXPLOTACIÓ 
RAMADERA 

SANTA 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS 

443,83 € 97,27 € 346,56 €  
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17 EAR FOIX  XXX8423X
X XXX REPARACIÓ DANYS 

VENTADES AL CORRAL 

SANTA 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS 

3.112,25 € 682,11 € 2430,14 €  

18 EF MSY A58524976 AVENCO, S.A 

ACTUACIONS 
D’ARRANJAMENT, 
CONSTRUCCIÓ I 

ESTASSADA 

EL BRULL 2.027,62 € 444,39 € 1.583,23 € 

19 EF MSY XXX5073X
X XXX 

ESTASSADA DE 
SOTABOSC, PODA DE 

L’ARBRAT I ELIMINACIÓ 
DE RESTES 

EL BRULL 2400,00 € 526,00 € 1.874,00 € 

20 EF MSY G58642935 FUNDACIÓ CASA AIRE 
ROGER TORNÉ 

ELIMINACIÓ 
D’INVASORES A LA 
FINCA CAN SURELL 

ST. PERE DE 
VILAMAJOR 3.500,00 € 767,09 € 2.732,91 € 

21 EF MSY XXX2187X
X XXX 

TALLADA PEUS 
ALZINES (DANYS 

GLÒRIA) 
MONTSENY 2.040,00 € 447,10 € 1.592,90 € 

22 EF MSY XXX6587X
X XXX 

RECUPERACIÓ DE LES 
FEIXES I MARGES DE 
PART DE LA FINCA. 

NETEJA ENTORN PER 
RAMAT 

MONTSENY 2.087,25 € 457,46 € 1.629,79 € 

23 EF MSY B64321995 RIERA GODORI SL ESTASSADA I PODA 
CASTANYER UA4 

MONTSENY – 
FOGARS DE 
MONTCLÚS 

2.800,00 € 613,67 € 2.186,33 € 

24 EF MSY XXX7110X
X XXX 

ESTASSADA DE 
SOTABOSC, PODAR 

ARBRAT I ELIMINACIÓ 
DE RESTES MASIA CAN 

DOSRIUS 

FIGARÓ – 
MONTMANY 1.531,20 € 335,59 € 1.195,61 € 

25 EF GRF XXX4622X
X XXX 

ADQUISICIÓ 
DESBROSSADORA 

HIDRÀULICA 
SITGES 2.400,00 € 526,00 € 1.874,00 € 

26 EF SLL G60699899 
ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DE LES 

ARENES 

TREBALLS DE 
MANTENIMENT DE LA 

FRANJA DE 
PROTECCIÓ 
D’INCENDIS 
FORESTALS 

CASTELLAR 
DEL VALLÈS 2.712,75 € 594,55 € 2.118,20 € 

27 EF SLL XXX1898X
X XXX ESTASSADA MATADEPERA 2.400,00 € 526,00 € 1.874,00 € 

28 EF SLL XXX4021X
X XXX 

ESTASSADA, 
APERTURA I 

DESBROSSAMENT 
ANTICS CAMPS DE 

CONREU 

MURA 3.000,00 € 657,50 € 2.342,50 € 

29 ES SLL B58558420 VALL D’HORTA 
ESTASSADA I 

ARRENJAMENT DE 
CAMINS 

SANT 
LLORENÇ 
SAVALL 

2.400,00 € 526,00 € 1.874,00 € 

30 EF MCO XXX4189X
X XXX 

ARRANJAMENT DE 
CAMINS MALMESOS 

PER GLÒRIA 
ST. CELONI 3.000,00 € 657,50 € 2.342,50 € 

31 EF MCO E66014440 BURJONS BUXALLEU 
CB 

NETEJA DE 
SOTABOSC, 

DESBROSSADA I 
ESTASSADA MANUAL 

FINCA CA L’AMAT 

TORDERA 816,48 € 178,95 € 637,53 € 
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32 EF MCO XXX0815X
X XXX 

ESTASSADA MANUAL 
SOTABOSC FINCA CAN 

FREGINALS 

LLINARS DEL 
VALLÈS 1.579,20 € 346,11 € 1.233,09 € 

33 EF MCO XXX6713X
X XXX 

ESTASSADA MANUAL 
SOTABOSC FINCA CAN 

PALOMER 

VALLGOR-
GUINA 2.400,00 € 526,00 € 1.874,00 € 

34 EF MCO XXX2854X
X XXX ESTASSADA ESTRAT 

ARBUSTIU 
VALLGOR-

GUINA 1.008,00 € 220,92 € 787,08 € 

35 EF MCO XXX0748X
X XXX 

ESTASSADA MANUAL 
DE SOTABOSC A LA 

FINCA CAN RIU 
TORDERA 1.623,20 355,75 € 1.267,45 € 

36 EF MCO G08327082 
SOCIETAT DE 

CAÇADORS DE 
ST.CELONI 

TALLADA I RETIRADA 
DE SOQUES D’ARBRES 

PER RECUPERAR 
CONREUS 

ST. CELONI 1.873,50 € 410,61 € 1.462,89 € 

37 EF MCO XXX4540X
X XXX 

ESTASSADA MANUAL 
DEL SOTABOSC I 

ARRANJAMENT XARXA 
VIARIA FINCA CAN 

XIFRÉ 

ST. CELONI 1.353,88 € 296,73 € 1.057,15 € 

38 EF MCO XXX7986X
X XXX ESTASSADA MANUAL 

SOTABOSC 
FOGARS DE 

LA SELVA 2.400, 00 € 526,00 € 1.874,00 € 

39 EF MCO B61434528 ULTATERENA SL MANTENIMENT XARXA 
VIARIA ST. CELONI 672,00 € 147,28 € 524,72 € 

40 EF SLI XXX0081X
X XXX 

ESTASSADA MANUAL 
DE SOTABOSC A LA 
FINCA CAN CUNILL 

LA ROCA DEL 
VALLÈS 2.325,60 € 509,70 €  1.815,90 € 

41 EF SLI XXX0190X
X XXX 

ESTASSADA MANUAL 
DE SOTABOSC A LA 

FINCA CAN PRAT 
ORRIUS 508,00 € 111,34 € 396,66 €  

42 EF SMA G64356629 ADF 301 LA 
SERRALADA 

TREBALLS CAIGUDA 
D’ARBRES EN CAMINS I 
TRITURAR PER EVITAR 

ACUMULACIÓ 

MONTCADA I 
REIXAC 1.354,77 € 296,92 € 1057,85 €  

43 EF SLI XXX3035X
X XXX 

TALLADA I ELIMINACIÓ 
VEGETACIÓ VORALS 

CAMINS A LES VINYES 
DE CAN BOQUET 

VILASAR DE 
DALT 2.400,00 € 526,00 € 1.874,00 €  

44 EF SLI XXX9254X
X XXX 

ACTUACIONS 
SILVICOLES 

PLANIFICADES AL 
PTGMF FINCA DEL 

MOLÍ D’EN CUQUET 

VALLROMA-
NES 2.400,00 € 526,00 €  1.874,00 €  

45 EF SLI XXX5573X
X XXX 

DESBROSSAR I 
NETEJA VEGETACIÓ, I 

ARRANJAMENTS 
CAMINS 

VILANOVA 
DEL VALLÈS 3.000,00 € 657,50 €  2.342,50 €  

46 ES FOIX B61555785 
INMOBILIARIA 
FERRER DE 

CUBELLES SLU 

ADHESIÓ A LA CARTA 
EUROPEA DE TURISME 

SOSTENIBLE 

GARRAF, 
OLÈRDOLA I 

FOIX 
291,61 € 63,91 €  227,70 €  

47 ES FOIX F66815283 
QUATRE PASSES 

SERVEIS 
AMBIENTALS 

CERTIFICAT 
D’ADHESIÓ A LA 

CARTA EUROPEA DE 
TURISME 

STA. 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS 

291,61 € 63,91 €  227,70 €  

48 EF MSY B61348272 CARPE VITAM S.L 

PROCES DE 
RENOVACIÓ A LA 

CARTA EUROPEA DE 
TURISME SOSTENIBLE 

ST. ESTEVE 
DE 

PALAUTOR-
DERA 

150,00 € 32,88 €  117,12 €  
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49 ES MSY J58501305 DISSOL SCP 

RENOVACIÓ 
INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA DE 

L’EDIFICI AMPLIACIÓ 
DE POTÉNCIA 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 4.050,00 € 887,63 € 3.162,37 € 

50 ES MSY A08838369 EMBOTITS SALGOT 
S.A 

RENOVACIÓ DE LA 
CARTA EUROPEA DE 

TURISME SOSTENIBLE 
I INSTAL·LACIÓ 

AIGUAFREDA 4.019,83 € 881,02 € 3.138,81 € 

51 ES MSY F65192593 
FEM ECOLOGIA DE 

MUNTANYA AL 
POLELL 

ARRANJAMENT I 
OBRES DE MILLORA 
ALS EXTERIORS DEL 

POLELL 

ST. PERE DE 
VILAMAJOR 4.500,00 € 986,26 € 3.513,74 € 

52 ES MSY XXX2982X
X XXX 

INICIAR ACTIVITAT 
COMERCIAL OBRADOR 

AGROBOTIGA 
MONTSENY 

MONTSENY 4.050,00 € 887,63 € 3.162,37 € 

53 ES MSY B60446929 PLANAS RIERA 
GESTIÓ TURISTICA 

REFORMA INTERIOR 
LOCAL PER 
PRODUCCIÓ 
AGRICOLA 

MONTSENY 3.983,59 € 873,08 € 3.110,51 € 

54 ES MSY B62787684 
RECERQUES I 

DESENVOLUPAMENT 
EMDE S.L 

RENOVACIÓ CETS 2020 AIGUAFREDA 127,05 € 27,85 € 99,20 € 

55 ES SLL B08477259 G, SL 

MANTENIMENT DE LA 
CERTIFICACIÓ 

D’ADHESIÓ A LA 
CARTA EUROPEA DE 

TURISME 

SANT 
LLORENÇ 
SAVALL 

242,46 € 53,14 € 189,32 € 

56 ES SLL XXX6110X
X XXX CARTA EUROPEA DE 

TURISME SOSTENIBLE 

SANT 
LLORENÇ 
SAVALL 

242,46 € 53,14 € 189,32 € 

57 ES MCO B64600521 SIETE LOBOS S.L 

MILLORES I 
OPTIMITZACIÓ DE 

L’AIGUA I L’ADHESIÓ A 
LA CARTA EUROPEA 

DE TURISME 

ST. CELONI 4.050,00 € 887,63 € 3.162,37 € 

58 ES GRF XXX1770X
X XXX 

ADHESIÓ A LA CARTA 
EUROPEA DE TURISME 

SOSTENIBLE 

ST. PERE DE 
RIBES 4.500,00 € 986,26 € 3.513,74 € 

59 ES GRF B60866183 DONCER MORISCA 

NETEJA I PODA 
SOTABOSC, I 
SUSTITUCIÓ 
EXTINTORS 

SITGES 3.054,77 € 669,51 € 2.385,26 € 

60 ES GRF XXX9390X
X XXX 

ADHESIÓ A LA CARTA 
EUROPEA DE TURISME 

SOSTENIBLE 
CANYELLES 291,61 € 63,91 € 227,70 € 

61 ES GRF XXX4712X
X XXX 

DESPESES 
ASSOCIADES A LA 

CERTIFICACIÓ 
ADHESIÓ CETS 

VILANOVA I 
LA GELTRÚ 291,61 € 63,91 € 227,70 € 

62 ES GRF B66468646 JALLUCA S.L 
ADHESIÓ A LA CARTA 

EUROPEA DE TURISME 
SOSTENIBLE 

VILANOVA I 
LA GELTRÚ 291,61 € 63,91 € 227,70 € 

63 ES GRF B67549303 MASIA CAL NOTARI 
S.L 

CARTA EUROPEA DE 
TURISME SOSTENIBLE 

VILANOVA I 
LA GELTRÚ 291,61 € 63,91 € 227,70 € 
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64 ES GRF B62318498 MIR POUS GIRONA 
S.L 

DESPESES 
ASSOCIADES A LA 

CERTIFICACIÓ 
ADHESIÓ CETS 

SITGES 291,61 € 63,91 € 227,70 € 

65 ES GRF XXX1101X
X XXX 

ADHESIÓ A LA CARTA 
EUROPEA DE TURISME 

SOSTENIBLE 

ST. PERE DE 
RIBES 291,61 € 63,91 € 227,70 € 

66 HAP
A MSY XXX2449X

X XXX REFORMA TEULADA 
MASIA LES VERNEDES 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 4.500,00 € 1.086,26 € 3.413,74 € 

67 HAP
A MSY XXX6059X

X XXX INSTAL·LACIÓ FOSA 
SEPTICA A LA FINCA 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 4.500,00 € 1.086,26 € 3.413,74 € 

68 HAP
A MSY XXX8267X

X XXX 
CONSTRUCCIÓ I 

REPARACIÓ DE MURS 
DE PEDRA 

MONTSENY 3.600,00 € 889,00 € 2.711,00 € 

69 HAP
A MCO XXX9248X

X XXX REPARACIÓ TEULADA I 
PARET CASA DOSRIUS 2.890,37 € 733,48 € 2.156,89 € 

70 HAP
A MCO XXX8058X

X XXX 
REHABILITACIÓ 

TEULADA AL MAS 
MONTSANT 

TORDERA 4.500,00 € 1.086,26 € 3.413,74 € 

71 HAP
A MCO XXX6063X

X XXX 
RECALÇAT DE LA 

PARET DE LA FAÇANA 
DE LA MASIA 

DOSRIUS 4.500,00 € 1.086,26 € 3.413,74 € 

72 HAP
A MCO XXX0037X

X XXX 
ARRANJAMENT XARXA 
VIARIA DE LA FINCA / 
REPARACIÓ TEULADA 

ST. CELONI 1.273,01 € 379,00 € 894,01 € 

73 HAP
A MCO XXX0795X

X XXX 

MILLORA DE L’ACCES A 
LA MASIA I PREVENCIO 

DANYS PER 
TEMPESTES 

TORDERA 3.600,00 € 889,00 € 2.711,00 € 

74 HAP
A 

LITO
RAL 

XXX5506X
X XXX 

NETEJA I TALA 
D’ABRES AL VOLTANT 

VIVENDA I BOSCOS 
COLINDANTS 

VILASSAR DE 
DALT 1.548,80 € 439,45 € 1.109,35 € 

75 HAP
A 

LITO
RAL 

XXX2912X
X XXX 

REPARACIÓ TEULADA I 
INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA NOVA 

VILANOVA 
DEL VALLÈS 4.500,00 € 1.086,26 € 3.413,74 € 

76 HAP
A SMA XXX6288X

X XXX 

REPARACIO 
ELEMENTS ESTRU. 
MASIA CAN GRANA 

BARRI CANVET 

BADALONA 2.267,01 € 596,86 € 1.670,15 € 

77 
 

BM 
 

MSY XXX5209X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
D’AUTOCONSUM 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 5.924,98 € 1.398,57 € 4.526,41 € 

78 BM MSY XXX1010X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ 
CALDERA DE LLENYA A 

CAL GAVELLER 
GUALBA 7.360.00 € 1.713,08 € 5.646,92 € 

79 BM MSY XXX5553X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA DE 
NOVA IMPLANTACIÓ 

ST. PERE DE 
VILAMAJOR 2.593,69 € 668,45 € 1.925,24 € 

80 BM MSY XXX8267X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA A CAN 

CERVERA 
MONTSENY 6.800,00 € 1.590,34 € 5.209,66 € 

81 BM MSY XXX2467X
X XXX INSTAL·LACIÓ SISTEMA 

AEROTÈRMICA 

ST. ESTEVE 
DE 

PALAUTOR-
DERA 

1.192,17 € 361,29 € 830,88 € 

82 BM MSY XXX1108X
X XXX INSTAL·LACIÓ SOLAR 

FOTOVOLTAICA MONTSENY 3.806,74 € 934,32 € 2.872,42 € 
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83 BM MSY XXX5686X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA A LA 

COBERTA 

ST. PERE DE 
VILAMAJOR 2.024,08 € 543,61 € 1.480,47 € 

84 BM MSY B65282261 LA FADA DE 
VALLFORNÉS 

CALDERA 
AEROTERMIA PER 

CALEFACCIÓ 
TAGAMANENT 6.800,00 € 1.590,34 € 5.209,66 € 

85 BM MSY XXX6501X
X XXX SUBSTITUCIÓ TERRA 

GRES PER PARQUET EL BRULL 8.000,00€ 1.853,34 € 6.146,66 € 

86 BM MSY XXX1143X
X XXX RENOVACIO BATERIES 

CAN PLANS 
FIGARÓ-

MONTMANY 3.146,00€ 789,50 € 2.356,50 € 

87 BM MSY XXX2487X
X XXX INSTAL·LACIÓ 

CALDERA LLENYA 
FOGARS DE 
MONTCLÚS 7.360,00 € 1.713,08 € 5.646,92 € 

88 BM MSY XXX2959X
X XXX INSTAL·LACIÓ 

PLAQUES SOLARS 
ST. PERE DE 
VILAMAJOR 1.894,93 € 515,31 € 1.379,62 € 

89 BM MSY XXX5365X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA A CAN 

BOT 

CANOVES I 
SAMALÚS 4.325,60 € 1.048,03 € 3.277,57 € 

90 BM MSY XXX4236X
X XXX 

AMPLIACIÓ CAMP 
FOTOVOLTAIC I 

RENOVACIO SISTEMA 
DE BATERIA 

CANOVES I 
SAMALÚS 6.800,00 € 1.590,34 € 5.209,66 € 

91 BM GFR 
 

XXX8460X
X 

XXX 
INSTAL·LACIÓ 
TÉRMICA AMB 

BIOMASA 

ST. PERE DE 
RIBES 3.087,49 € 776,68 € 2.310,81 € 

92 BM MCO XXX5411X
X XXX INSTAL·LACIÓ 

PLAQUES SOLARS SANT CELONI 5.094,85 € 1.216,63 € 3.878,22 € 

93 BM MCO XXX6592X
X XXX INSTAL·LACIÓ 

FOTOVOLTAICA 
FOGARS DE 

LA SELVA 2.287,43 € 601,33 € 1.686,10 € 

94 BM MCO XXX8965X
X XXX ESTUFA DE MASSA 

TERMICA TORDERA 4.644,59 € 1.117,95 € 3.526,64 € 

95 BM MCO XXX9999X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA MASIA 

CAN JAN DE 

LLINARS DEL 
VALLÈS 6.800,00 € 1.390,34 5.409,66 € 

96 BM MCO XXX7985X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA MASIA 

CAN JAN DE 

FOGARS DE 
LA SELVA 4.412,47 € 1.067,07 € 3.345,40 € 

97 BM SLI XXX0563X
X XXX 

CANVI DELS 
TANCAMENTS DE 

FUSTA 

VILASSAR DE 
DALT 4.936,80 € 1.081,99 € 3.854,81 € 

98 BM SMA B64831183 MACARU 
PRODUCCIONES 

INSTAL·LACIÓ 
PLAQUES 

FOTOVOLTAICA 

STA. COLOMA 
DE 

GRAMANET 
6.800,00 € 1.390,34 € 5.409,66 € 

99 BM SMA XXX8626X
X XXX 

INSTAL·LACIÓ 
CALEFACCIÓ AMB 
SISTEMA BIOMASA 

MONTCADA I 
REIXAC 3.919,44 € 959,02 € 2.960,42 € 

100 BM SLL B59125997 EL PUIG DE LA BALMA 
S.L 

INSTAL·LACIÓ 
CALDERA BIOMASSA 

EN UNA CASA 
MURA 7.360,00 € 1.513,08 € 5.846,92 € 

101 BM FOIX E67625400 CAL SERVENT CB 
MILLORA EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE CAL 

SERVENT CB 

CASTELLET I 
LA GORNAL 6.885,56 € 1.409,09 € 5.476,47 € 

102 EC MSY J61957767 ADEMC SCP 

MATERIALS 
EDUCATIUS PER 
L’ECODISSENY Y 
ECOIMPRESSIÓ 

MONTSENY 640,00 € 640,00 € - 

103 EC MSY G67458067 ARREMANGADES 
A.D.M 

PROJECCIÓ EN 
FEMENÍ EL BRULL 800,00 € 800,00 € - 
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104 EC MSY G62009659 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

MONTSENY ACTIU 

RECUPERACIÓ FESTES 
TRADICIONALS DEL 

POBLE 
MONTSENY 800,00 € 800,00 € - 

105 EC MSY G65506115 ASSOCIACIÓ CLOTS 
ARQUEOLOGIA 

10ª CAMPANYA 
D’EXCAVACIONS 

ARQUEOLOGIQUES 

CANOVES I 
SAMALÚS 800,00 € 800,00 € - 

106 EC MSY G67529966 
ASSOCIACIÓ 

FESTIVAL IOGA A 
MONTSENY 

CELEBRACIO DEL 
FESTIVAL DE IOGA AL 

MONTSENY 
MONTSENY 800,00 € 800,00 € - 

107 EC MSY G58516410 
COORD. 

SALVAGUARDA 
MONTSENY 

PUBLICACIÓ DE LA 
SITJÁ DEL LLOP ST. CELONI 640,00 € 640,00 € - 

108 EC MTQ G58083551 FED. CORS CALVE DE 
BARCELONA 

ESPECTACLES A LA 
NATURA MONTESQUIU 800,00 € 800,00 € - 

109 EC MTQ J659565820 UE ST. QUIRZE DE 
BESORA 

EQUIPACIONS 
ESPORTIVES DE 

FUTBOL 

ST. QUINZE 
DE BESORA 774,64 € 774,64 € - 

110 EC SLI G66867771 
ASSOC. PROP. 

FORESTALS DEL 
MARESME 

EXPOSICIÓ I 
CONFÈRENCIES A LA 

SETMANA DEL BOSC A 
LA BIBLIOTECA 
D’ARGENTONA 

ARGENTONA 500,00 € 500,00 € - 

111 EC SLI G62760020 
CLUB 

EXCURSIONISTES 
TEIÀ 

ACT. ESPORTIVES AL 
PARC DE LA SLL TEIÀ 800,00 € 800,00 € - 

112 EC MCO G65734949 
ASSOC. AMICS 
ESCOLTES DEL 
MONTNEGRE 

ORGANITZACIO I 
REALITZACIO DE LA VII 

MARXA DE SANT 
ANDREU, CALELLA 

CALELLA I 
PINEDA 800,00 € 800,00 € - 

113 EC MCO G60194511 
ASOC. PROPIETARIS 

DEL MONTNEGRE I EL 
CORREDOR 

EDICIÓ DE LA REVISTA 
L’AULET ST. CELONI 640,00 € 640,00 € - 

114 EC MCO G61995684 FED. DE LES ADF DEL 
MARESME 

CICLE DE VISITES 
TÈCNIQUES ADAPTEM 

EL BOSC AL CANVI 
CLIMÀTIC 

DOSRIUS, ST. 
VICENÇ DE 
MONTALT I 
ST. POL DE 

MAR 

450,00 € 450,00 € - 

115 EC MCO G61391850 FUNDACIÓ CARLES 
BLANCH 

ACT CAMP DE 
TREBALL AMB 

ADOLESCENTS AL 
PARC MCO 

DOSRIUS 800,00 € 800,00 € - 

116 EC GFR G64644271 
COL·LECTIU 

INVESTIGACIÓ 
PREHISTORIA  

PROJECTE DE 
RECERCA I 

PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC A 
ESGLÉSIA SANT 
CRISTÒFOL DE 

BEGUES 

BEGUES 800,00 € 800,00 € - 

117 EC SM G62559729 
ASSOCIACIÓ AMICS 
DE LA CARTOIXA DE 

MONTALEGRE 

PUBLICACIÓ DEL 
LLIBRE “QUADERNS 

CARTOIXANS, LA 
CARTOIXA 

MONTALEGRE” 

TIANA 640,00 € 640,00 € - 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 2020 2021 

118 EC SM G64771876 

ASSOCIACIÓ EDULIS 
PER A LA 

DIVULGACIÓ I 
L’ESTUDI DE LA 

CIÈNCIA I EL MEDI 
AMBIENT 

SORTIDES DE NATURA 
AL PARC DE LA 

SERRALADA MARINA 

SANTA 
COLOMA DE 
GRAMENET 

800,00 € 800,00 € - 

119 EC SM G64586225 

BIOSFERA. 
ASSOCIACIÓ 
D’EDUCACIÓ 
AMBIENTALS 

TALLERS A L ‘AULA ALS 
ALUMNES D’ESO 

BADALONA, 
TIANA, SANTA 
COLOMA DE 
GRAMENET, 
SANT FOST 

DE 
CAMPSEN-
TELLES I 

MONTCADA I 
REIXACH 

800,00 € 800,00 € - 

120 EC SM G59323634 
CENTRE D’ESTUDIS 
DE LA NATURA DE 

BARCELONÈS NORD 

CARTOGRAFIA DIGITAL 
DE LES PLANTES 

VASCULARS 
INVASORES A PARC 
SERRALADA MARINA 

TOTS EL 
MUNICIPIS 
DEL PARC 

640,00 € 640,00 € - 

 
Total subvencions concedides:                                                           320.465,06 euros 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 

 Línia  Parc NIF Sol·licitant Motiu 

1 EAR SLL XXX4153XX XXX Per trobar-se fora d’àmbit 

2 EAR SLL XXX9877XX XXX Explotació en nom de Bouquet d’Alella  

3 EF MSY A08357162 CAN BESA S.A  No subvencionable  

4 EF MSY F62006979 ELS CINGLES DE LA BESA, SAT  Per haver rebut una subvenció l’any 2019 

5 EF MSY XXX6203XX XXX  Per haver rebut una subvenció l’any 2019 

6 EF MSY B55328678 TURÓ DE GRENYS, S.L  Per haver rebut una subvenció l’any 2019 

7 EF MSY B63223259 VISOLPI S.L  Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions  

8 EF GRF XXX4622XX XXX  La sol·licitud esta repetida  

9 EF MCO XXX3584XX XXX  Per haver rebut una subvenció l’any 2019 

10 EF MCO XXX1121XX XXX Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

11 ES SLL B17575200 ARQUEOLÍTIC SL  Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

12 ES MCO XXX2285XX XXX Subvencionat a la mateixa finca   
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 Línia  Parc NIF Sol·licitant Motiu 

13 ES MCO XXX1750XX XXX Subvencionat a la mateixa finca   

14 ES GRF XXX4443XX XXX Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

15 ES GRF B2918362 CAPROVEN S.L  Per trobar-se fora d’àmbit 

16 ES GRF G64644271 CIPAG  Altra subvenció atorgada  

17 ES GRF B65462020 HALOFLOT S.L  Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

18 ES GRF B59891366 VEGA DE RIBES  Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

19 ES  GRF 46631997A CATALONIA ADVENTURES  Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

20 ES  GUI G61096368 FUNDACIÓ CATALANA 
D’ESPLAI  Per trobar-se fora d’àmbit 

21 HAPA MSY XXX6581XX XXX  Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

22 HAPA MCO XXX3020XX XXX Per haver rebut una subvenció l’any 2019 

23 HAPA MCO XXX0977XX XXX  Renúncia per malaltia  

24 HAPA GRF XXX1770XX XXX.  Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

25 HAPA SMA R0800930J 
IGLESIA CRISTIANA 
EVANGELICA DE LA 
RENOVACIÓ  

Per trobar-se en sòl urbà 

26 BM MSY XXX1075XX XXX Per trobar-se en sòl urbà 

27 BM MSY  XXX3650XX XXX Per trobar-se en sòl urbà 

28 BM MSY B55215800 HOTEL Y CENTRO DE 
NEGOCIOS EDELWEISS Per trobar-se en sòl urbà 

29 BM MSY XXX9914XX XXX  Per trobar-se en sòl urbà 

30 BM MSY XXX4372XX XXX  Despesa realitzada al l’any 2019 

31 BM MSY XXX8702XX XXX  Per trobar-se en sòl urbà 

32 BM MSY XXX4929XX XXX  Per trobar-se en sòl urbà 

33 BM MSY XXX4771XX XXX Per trobar-se en sòl urbà 

34 BM MSY XXX3366XX XXX Per trobar-se en sòl urbà 

35 BM CLL XXX8195XX XXX Per trobar-se en sòl urbà 

36 EC MTQ G60031432 ASSOC. CULTURAL GOMBAU 
DE BESORA  

Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

37 EC MTQ G17106790 CERCLE FILATÈLIC I 
NUMISMÀTIC DE RIPOLL 

Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

38 EC MTQ G61456810 CLUB EXCURSIONISTA DE 
SANT QUIRZE  

Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

39 EC GRF G64644271 CIPAG Altra subvenció atorgada 

40 EC GRF G64644271 CIPAG Altra subvenció atorgada 

41 EC GRF G64644271 CIPAG Altra subvenció atorgada 
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 Línia  Parc NIF Sol·licitant Motiu 

42 EC FOIX G58460031 SOCIETAT RECREATIVA I 
CULTURAL LA MUSACAIRE  

Per no aportar la documentació necessària fixada a 
les Bases de les Subvencions 

43 EC GUI G61472098 CLUB EXCURSIONISTA 
CALLDETENES  Per trobar-se fora d’àmbit 

 
Tercer. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats  per acord de 
Junta de Govern núm. 144 de data 12 de març de 2020, que va aprovar la 
convocatòria i les bases específiques de les subvencions amb l’objecte de fomentar 
les activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de 
serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats 
culturals en els àmbits territorials dels Plans Especials dels espais naturals protegits 
del Montseny, Montesquiu, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada 
Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Foix, així com les destinades 
a finançar instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els 
àmbits territorials anteriors i del Pla especial de la Serra de Collserola. Per a aquesta 
darrera línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les 
entitats culturals, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el 
declarat Reserva de la Biosfera dins de la província de Barcelona, per a l’exercici 
2020, en base a la redistribució de les quantitats inicialment previstes i sense superar 
el total màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 
Any 2020 
 
Incrementar l’autorització de la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
  
     440,51 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’activitats agrícoles ramaderes 
18.833,12 € - G/50402/17230/78900 - Línia de biomassa i eficiència energètica 
 
Disminuir les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
7.811,34 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’activitats forestals  
8.155,98 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’activitats agrícoles ramaderes 
1.897,29 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’empreses de serveis 
6.275,36 € - G/50402/17230/48901 - Línia d’activitats culturals 
5.474,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’activitats forestals 
5.365,40 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’empreses de serveis 
8.000,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
5.000,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia de biomassa i eficiència energètica 
   641,91 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
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Any 2021 
 
Incrementar l’autorització de la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 
  3.424,79 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’activitats forestals  
  4.383,17 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
  5.820,22 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
  2.948,99 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’empreses de serveis 
45.423,70 € - G/50402/17230/78900 - Línia de biomassa i eficiència energètica 
 
Disminuir les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
   7.383,26 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’empreses de serveis 
   8.126,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’explotacions forestals  
 10.000,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
   5.000,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia de biomassa i eficiència energètica 
 31.678,90 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
 
Quart. DISPOSAR aquesta despesa per import de TRES-CENTS VINT MIL QUATRE-
CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (320.465,06 €) amb càrrec al 
pressupost de despeses de la corporació de les anualitats i aplicacions 
pressupostàries que es detallen a continuació i condicionada a l’existència de crèdit en 
el pressupost de l’any 2021, i a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior: 
 
- VUITANTA TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-

CINC CÈNTIMS (83.652,35 €) a càrrec del pressupost de l’any 2020.  
 
- DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN 

CÈNTIMS (236.812,71 €) a càrrec del pressupost de l’any 2021.  
 

       Exercici 2020                         Exercici 2021    
Explotacions forestals      
G/50402/17230/47900   
G/50402/17230/77000                

12.188,66 € 
526,00 € 

43.424,79 € 
                      1.874,00 €    

Explotacions Agrícoles Ramaderes      
G/50402/17230/47900                       6.844,02 € 24.383,17 € 
G/50402/17230/77000 4.440,51 € 15.820,22 € 
    
Empreses de serveis       
G/50402/17230/47900                        4.102,71 € 14.616,74 € 
G/50402/17230/77000 3.634,60 € 12.948,99 €    
Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic     
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G/50402/17230/78900       9.358,09 € 28.321,10 € 
     
Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica    
G/50402/17230/78900 28.833,12 € 95.423,70 €    
Entitats culturals      
G/50402/17230/48901 13.724,64 €   
 
Cinquè. Declarar la despesa plurianual derivada d’aquesta resolució amb càrrec dels 
següents exercicis pressupostaris: 
 

Exercici Import 
2020 83.652,35 € 
2021                                 236.812,71 € 

 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació”  per al 
2021, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. 
núm. 2020/0016290).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 

2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 

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

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 

amb concurrència (article 5.6). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En els darrers anys, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, la 

Diputació de Barcelona va aprovar diverses convocatòries d’ajuts adreçades a 
fomentar l’ocupació local, a millorar les oportunitats de les persones aturades i a 
incentivar la generació d’ocupació, de manera que, any rere any, s’ha vingut 
contribuint, mitjançant la concessió de suports econòmics als ens locals de la 
demarcació, a pal·liar les situacions de necessitat i les problemàtiques diverses 
generades per la manca d’ocupació i la situació de vulnerabilitat social i 
econòmica d’un nombre elevat de persones i famílies. 

 
5. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 10 

de març de 2016, es va aprovar el “Programa complementari de foment de 
l'ocupació i de suport a la integració social", el seu règim regulador i la concessió 
dels ajuts (el qual va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
21 de març de 2016). Aquest Programa complementari es va caracteritzar per 
anar clarament orientat a la doble vessant de foment de l’ocupació i de garantia 
del benestar social, en el benentès que garantint i millorant les condicions 
ocupacionals dels col·lectius en risc d’exclusió social es podria millorar la qualitat 
de vida de les persones i, en conjunt, afavorir el desenvolupament econòmic i 
social dels ens locals.  

 
6. Posteriorment, per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

en sessió de 23 de febrer de 2017, es va aprovar el Programa complementari de 
foment de l’ocupació 2017-2018 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 3 de març de 2017). L’aprovació d’aquest programa va suposar 
renovar el compromís de la Diputació de Barcelona en la prestació de suport als 
governs locals per a generar nova ocupació i fomentar l’ocupabilitat de les 
persones aturades, al mateix temps que es contribuís a procurar l’ocupabilitat de 
persones en risc d’exclusió social i de major vulnerabilitat.  

 
7. Més recentment, per dictamen de la Junta de Govern, en sessió de 29 de 

novembre de 2018, es va aprovar el “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020” (1a. Edició), amb la finalitat de donar suport a les 
actuacions orientades a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades i, de forma 
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preferent, de les que formen part de col·lectius en situació de risc d’exclusió 
social. Posteriorment, per dictamen de la Junta de Govern en sessió d’11 d’abril 
del 2019, es va aprovar el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019 (2a. Edició)” amb la mateixa finalitat. Aquests ajuts es vehiculaven a través 
de dues línies de suport. Per una banda, la línia de suport a la millora de 
l’ocupabilitat (línia 1), en el marc de la qual es preveia la concessió de suports 
econòmics  per a fomentar l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa, a 
través de tres modalitats: la de suport als plans locals d’ocupació, la de suport a la 
formació i la d’ajuts a la contractació laboral. D’altra banda, la Línia de suport a la 
millora de l’ocupabilitat per a petits municipis (línia 2) s’adreçava  específicament 
als municipis de fins a 1.000 habitants i preveia la concessió d’ajuts destinats al 
finançament d’actuacions que es poguessin emmarcar en l’Àrea de despesa 2, 
dins la política de despesa 24 sobre “Foment de l’ocupació local”, en els termes de 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2015, de 14 
de març.  

 
8. Amb aquests programes s’ha vehiculat per la Diputació de Barcelona una 

assistència continuada als ens locals de la demarcació per procurar un 
finançament en matèria d’ocupació, alhora que s’ha renovat el compromís en la 
prestació de suport als governs locals per a generar nova ocupació, fomentar la 
millora de l’ocupabilitat i millorar les condicions ocupacionals de les persones 
aturades, i en especial, les dels col·lectius en situació de major vulnerabilitat.  

 
9. Des de març de 2020 s’està vivint una situació inèdita i excepcional, que requereix 

noves mesures orientades a donar resposta a l’actual conjuntura derivada de la 
pandèmia de la COVID-19. La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha tingut, 
i està tenint, àmplies conseqüències econòmiques i socials, tant a curt, com a mig 
i llarg termini, que han agreujat la situació del mercat de treball i de les persones. 
Una d’elles, el fort i abrupte impacte en l’ocupació, concentrat en un curt període 
de temps, que ha generat un elevat increment de l’atur i una major pressió sobre 
el mercat de treball.  

 
10. Davant d’aquesta situació i la permanència de la crisi sanitària, s’han impulsat 

diverses mesures per fer front a la COVID-19, amb un important impacte 
econòmic i social. La primera d’elles, la declaració, per part del govern espanyol, 
de l’estat d’alarma en dos dates diferents: el primer es va iniciar el 14 de març i, 
recentment, el 25 d’octubre (amb una vigència prevista fins el 9 de maig de 2021). 
I, en segon lloc, entre altres mesures per contenir la pandèmia, un conjunt de 
mesures extraordinàries per protegir l’ocupació. No obstant, aquestes mesures 
han afectat directament el mercat de treball, amb una limitació de l’activitat 
econòmica i una reducció, sense precedents, de l’ocupació.   

 
11. En aquest context actual, en el qual l’activitat econòmica no només s’ha vist 

reduïda sinó també aturada, el mercat de treball ha estat un dels principals àmbits 
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afectats. S’ha incrementat, de forma substancial i sense precedents, el nombre de 
persones aturades. La taxa d’atur a la demarcació de Barcelona se situa, 
actualment, al 12,91 %, gairebé 2,5 punts percentuals superior a la del mes de 
febrer de 2020, previ a l’esclat de la crisi generada per la COVID-19. Aquesta taxa 
d’atur, que en els darrers anys s’havia aconseguit reduir a l’entorn del 10,5 %, no 
es registrava des de l’any 2016. L’afectació en l’increment del nombre de 
persones aturades ha estat clara i elevada: entre els mesos de febrer i octubre de 
2020 l’augment de persones aturades registrades a la demarcació ha estat de 
63.945, dada que representa un increment del 22,22 % (quan en aquest mateix 
període, en contra, en el 2019 l’atur s’havia reduït). Aquest impacte negatiu també 
s’evidencia en la variació interanual de l’atur, doncs respecte a l’octubre de 2019 
l’atur a la demarcació ha crescut un 23,94 %. Tot i que en el mes de març ja es va 
posar de manifest aquest fort impacte (respecte el mes anterior, l’atur va créixer 
gairebé en un 6 %, amb 16.725 persones), la tendència i evolució ha continuat 
sent negativa (Font: Hermes, Diputació de Barcelona).  

 
12. Les repercussions en el mercat de treball també han quedat paleses amb el fort 

augment dels expedients de regulació de l’ocupació (ERTO). A octubre de 2020, 
el nombre d’ERTO acumulat a Catalunya des del mes de març ha estat de 
105.603 (afectant a 882.173 persones), dels quals un 73,5 % s’han produït a la 
demarcació de Barcelona (agrupant a un 78,9 % de les persones afectades) (Font: 
Observatori del Treball i Model Productiu, Generalitat de Catalunya).  

 
13. La caiguda de l’ocupació també es registra a les dades de afiliació a la Seguretat 

Social, que en comparació amb la situació prèvia a la crisi de la COVID-19, se 
segueix acumulant una pèrdua de afiliacions (a 31 d’octubre de 2020, la diferència 
seguia situant-se a Catalunya en gairebé 68.000 persones afiliades menys, un -
2 %). Des de l’inici de la pandèmia, la caiguda va ser especialment intensa i 
important en el mes d’abril (amb una reducció del 3,9 % respecte l’any anterior, la 
més important dels últims anys en aquest mes, tenint en compte que des del 2014 
no es registrava una caiguda en la afiliació a la Seguretat Social), caiguda que 
actualment el mercat de treball i l’economia no ha sabut encara revertir i recuperar 
(Font: Observatori del Treball i Model Productiu, Generalitat de Catalunya). 

 
14. La situació d’emergència econòmica i social actual, provocada per la pandèmia de 

la COVID-19, evidencia la necessitat de donar continuïtat al compromís de la 
Diputació de Barcelona en la prestació de suport als governs locals per reduir 
l’atur, generar ocupació i millorar les oportunitats laborals de les persones 
aturades, especialment d’aquelles més vulnerables, continuant oferint una 
assistència econòmica als ens locals per donar suport a la reactivació econòmica i 
a la dinamització del mercat de treball que afronti les problemàtiques socials, 
laborals i econòmiques derivades d’aquest context únic generat per la COVID-19. 

 
15. Davant d’aquesta situació, per dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona, en 

sessió de data 26 de novembre de 2020, s’ha aprovat la inclusió del recurs “Pla de 
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Reactivació de l’Ocupació” en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (A 143 – 2020).  

 
16. Aquest recurs està inclòs dins les mesures adoptades en el Pla de Xoc de la 

Diputació de Barcelona per a la reactivació econòmica i social, té l’objectiu de 
pal·liar les conseqüències que els efectes de la crisis econòmica i social 
provocada per la pandèmia per la COVID-19 està tenint en l’aturada de l’economia 
i la conseqüent destrucció de l’ocupació. La seva finalitat és la concessió de 
suports econòmics adreçats al desplegament de plans d’ocupació locals, ja siguin 
de caràcter pal·liatiu com preventiu, per promoure actuacions orientades a la 
millora de l’ocupació de les persones aturades i preferentment, d’aquelles que 
formen part de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Amb aquest suport es 
garanteix una continuïtat en l’import que s’ha destinat anualment a la millora de 
l’ocupació local a través dels diferents programes complementaris aprovats. 

 
17. Aquest recurs es constitueix com a suport econòmic pel desenvolupament 

d'actuacions orientades a promoure l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les 
persones en situació d'atur, mitjançant tres modalitats de suport: 
a. Plans locals d’ocupació 
b. Formació 
c. Ajuts a la contractació laboral 

 
18. La distribució dels ajuts en el marc del present recurs es realitza prenent com a 

referència les variables i criteris que es detallen a continuació: 
 

- El nombre de persones aturades registrades del municipi abans de l’inici de la 
crisi provocada per la COVID-19, és a dir, en el mes de febrer de 2020. En 
aquesta variable se li assigna un pes relatiu del 70 % sobre el càlcul de la 
distribució. 
(Font de les dades: Hermes, Diputació de Barcelona, en base a dades 
proporcionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya). 

 
- La variació en el nombre de persones aturades registrades del municipi com a 

conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, és a dir, entre 
els mesos de febrer i octubre de 2020. A aquesta variable se li assigna un pes 
relatiu del 30 % sobre el càlcul de la distribució. 
(Font de les dades: Hermes, Diputació de Barcelona, en base a dades 
proporcionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya). 

 
- Assignació d’una quantia mínima a cada municipi d’acord a l’import equivalent 

al salari de 3 mesos del grup de titulació “Agrupacions professionals” (antic 
grup E). L’import mínim garantit és de cinc mil set-cents trenta-cinc euros amb 
seixanta-tres cèntims (5.735,63 €). 
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19. Aquest fons de prestació del Pla de reactivació de l’ocupació s'estableix per a 

l’anualitat 2021 i estarà dotat amb un pressupost total de dotze milions d’euros 
(12.000.000 €). 

 
20. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 

2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta.  

 
21. Els ens destinataris són tots els municipis de la província de Barcelona. Queda 

exceptuada de la consideració de destinatari la ciutat de Barcelona en la mesura 
que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la 
Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, atribueix a la Junta de 
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del 
fons de prestació del “Pla de Reactivació de l’Ocupació”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 

(EUR) 
Operació 

comptable Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J  20/Y/296546 27.540,00 € 2003005016 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H  20/Y/296545 5.735,63 € 2003005016 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C  20/Y/296533 5.735,63 € 2003005016 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F  20/Y/296544 13.141,51 € 2003005016 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D  20/Y/296543 5.735,63 € 2003005016 5 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A  20/Y/296542 14.899,55 € 2003005016 6 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I  20/Y/296541 39.531,37 € 2003005016 7 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G  20/Y/296540 21.513,51 € 2003005016 8 

Ajuntament d'Argençola P0800800E  20/Y/296539 5.735,63 € 2003005016 9 

Ajuntament d'Argentona P0800900C  20/Y/296538 28.115,19 € 2003005016 10 

Ajuntament d'Artés P0801000A  20/Y/296537 12.382,24 € 2003005016 11 

Ajuntament d'Avià P0801100I  20/Y/296536 5.735,63 € 2003005016 12 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G  20/Y/296535 5.735,63 € 2003005016 13 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E  20/Y/296534 5.735,63 € 2003005016 14 

Ajuntament de Badalona P0801500J  20/Y/296532 714.405,62 € 2003005016 15 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A  20/Y/296238 57.217,67 € 2003005016 16 

Ajuntament de Bagà P0801600H  20/Y/296531 5.735,63 € 2003005016 17 

Ajuntament de Balenyà P0801700F  20/Y/296530 10.635,45 € 2003005016 18 

Ajuntament de Balsareny P0801800D  20/Y/296529 6.975,69 € 2003005016 19 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I  20/Y/296298 84.960,92 € 2003005016 20 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Ajuntament de Begues P0802000J  20/Y/296528 13.094,46 € 2003005016 21 

Ajuntament de Bellprat P0802100H  20/Y/296527 5.735,63 € 2003005016 22 

Ajuntament de Berga P0802200F  20/Y/296526 48.670,55 € 2003005016 23 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D  20/Y/296525 22.229,05 € 2003005016 24 

Ajuntament de Borredà P0802400B  20/Y/296524 5.735,63 € 2003005016 25 

Ajuntament del Bruc P0802500I  20/Y/296523 5.735,63 € 2003005016 26 

Ajuntament del Brull P0802600G  20/Y/296522 5.735,63 € 2003005016 27 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E  20/Y/296521 5.735,63 € 2003005016 28 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C  20/Y/296520 5.735,63 € 2003005016 29 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A  20/Y/296519 8.040,68 € 2003005016 30 

Ajuntament de Cabrils P0803000I  20/Y/296518 14.006,59 € 2003005016 31 

Ajuntament de Calaf P0803100G  20/Y/296517 10.060,26 € 2003005016 32 

Ajuntament de Calders P0803400A  20/Y/296514 5.735,63 € 2003005016 33 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C  20/Y/296515 45.472,71 € 2003005016 34 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E  20/Y/296516 8.177,71 € 2003005016 35 

Ajuntament de Calella P0803500H  20/Y/296513 65.809,79 € 2003005016 36 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H  20/Y/296511 5.735,63 € 2003005016 37 

Ajuntament de Callús P0803700D  20/Y/296510 5.735,63 € 2003005016 38 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F  20/Y/296512 5.735,63 € 2003005016 39 

Ajuntament de Campins P0803800B  20/Y/296509 5.735,63 € 2003005016 40 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J  20/Y/296508 39.634,65 € 2003005016 41 

Ajuntament de Canovelles P0804000H  20/Y/296507 67.219,88 € 2003005016 42 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F  20/Y/296506 7.328,47 € 2003005016 43 

Ajuntament de Canyelles P0804200D  20/Y/296505 16.693,63 € 2003005016 44 

Ajuntament de Capellades P0804300B  20/Y/296504 16.628,44 € 2003005016 45 

Ajuntament de Capolat P0804400J  20/Y/296503 5.735,63 € 2003005016 46 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G  20/Y/296502 44.323,37 € 2003005016 47 

Ajuntament de Cardona P0804600E  20/Y/296501 9.446,98 € 2003005016 48 

Ajuntament de Carme P0804700C  20/Y/296500 5.735,63 € 2003005016 49 

Ajuntament de Casserres P0804800A  20/Y/296499 5.735,63 € 2003005016 50 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D  20/Y/296491 5.735,63 € 2003005016 51 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E  20/Y/296496 5.735,63 € 2003005016 52 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I  20/Y/296498 5.735,63 € 2003005016 53 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G  20/Y/296497 52.706,61 € 2003005016 54 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C  20/Y/296495 11.837,47 € 2003005016 55 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A  20/Y/296494 26.942,32 € 2003005016 56 

Ajuntament de Castellcir P0805400I  20/Y/296493 5.735,63 € 2003005016 57 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F  20/Y/296492 162.249,13 € 2003005016 58 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B  20/Y/296490 7.365,54 € 2003005016 59 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H  20/Y/296488 5.735,63 € 2003005016 60 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J  20/Y/296489 5.735,63 € 2003005016 61 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F  20/Y/296487 5.735,63 € 2003005016 62 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D  20/Y/296486 5.735,63 € 2003005016 63 

Ajuntament de Castellolí P0806200B  20/Y/296485 5.735,63 € 2003005016 64 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J  20/Y/296484 5.735,63 € 2003005016 65 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H  20/Y/296483 5.735,63 € 2003005016 66 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E  20/Y/296482 5.735,63 € 2003005016 67 

Ajuntament de Centelles P0806600C  20/Y/296481 16.582,19 € 2003005016 68 

Ajuntament de Cercs P0826800E  20/Y/296282 5.735,63 € 2003005016 69 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I  20/Y/296284 142.807,16 € 2003005016 70 

Ajuntament de Cervelló P0806700A  20/Y/296480 22.370,67 € 2003005016 71 

Ajuntament de Collbató P0806800I  20/Y/296479 8.631,48 € 2003005016 72 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G  20/Y/296478 5.735,63 € 2003005016 73 

Ajuntament de Copons P0807000E  20/Y/296477 5.735,63 € 2003005016 74 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C  20/Y/296476 26.937,73 € 2003005016 75 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A  20/Y/296475 262.135,41 € 2003005016 76 

Ajuntament de Cubelles P0807300I  20/Y/296474 45.906,05 € 2003005016 77 

Ajuntament de Dosrius P0807400G  20/Y/296473 13.848,10 € 2003005016 78 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D  20/Y/296472 57.703,68 € 2003005016 79 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B  20/Y/296471 115.852,56 € 2003005016 80 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J  20/Y/296470 5.735,63 € 2003005016 81 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E  20/Y/296296 5.735,63 € 2003005016 82 

Ajuntament de l'Estany P0807800H  20/Y/296469 5.735,63 € 2003005016 83 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A  20/Y/296414 5.735,63 € 2003005016 84 

Ajuntament de Fígols P0807900F  20/Y/296468 5.735,63 € 2003005016 85 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B  20/Y/296466 5.735,63 € 2003005016 86 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D  20/Y/296467 5.735,63 € 2003005016 87 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J  20/Y/296465 5.735,63 € 2003005016 88 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H  20/Y/296464 5.735,63 € 2003005016 89 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F  20/Y/296463 5.735,63 € 2003005016 90 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C  20/Y/296462 56.493,18 € 2003005016 91 

Ajuntament de Gaià P0808900E  20/Y/296458 5.735,63 € 2003005016 92 

Ajuntament de Gallifa P0808600A  20/Y/296461 5.735,63 € 2003005016 93 

Ajuntament de la Garriga P0808700I  20/Y/296460 32.853,25 € 2003005016 94 

Ajuntament de Gavà P0808800G  20/Y/296459 124.119,22 € 2003005016 95 

Ajuntament de Gelida P0809000C  20/Y/296457 20.014,94 € 2003005016 96 

Ajuntament de Gironella P0809100A  20/Y/296456 10.314,12 € 2003005016 97 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I  20/Y/296455 5.735,63 € 2003005016 98 

Ajuntament de la Granada P0809300G  20/Y/296454 5.735,63 € 2003005016 99 

Ajuntament de Granera P0809400E  20/Y/296453 5.735,63 € 2003005016 100 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Ajuntament de Granollers P0809500B  20/Y/296452 195.634,17 € 2003005016 101 

Ajuntament de Gualba P0809600J  20/Y/296451 5.735,63 € 2003005016 102 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F  20/Y/296449 5.735,63 € 2003005016 103 

Ajuntament de Gurb P0809900D  20/Y/296448 5.735,63 € 2003005016 104 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J  20/Y/296447 851.625,20 € 2003005016 105 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B  20/Y/296386 7.278,89 € 2003005016 106 

Ajuntament d'Igualada P0810100H  20/Y/296446 125.342,23 € 2003005016 107 

Ajuntament de Jorba P0810200F  20/Y/296445 5.735,63 € 2003005016 108 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D  20/Y/296444 5.735,63 € 2003005016 109 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B  20/Y/296443 41.617,16 € 2003005016 110 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G  20/Y/296441 37.357,66 € 2003005016 111 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E  20/Y/296440 11.974,26 € 2003005016 112 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I  20/Y/296442 25.564,15 € 2003005016 113 

Ajuntament de Lluçà P0810800C  20/Y/296439 5.735,63 € 2003005016 114 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A  20/Y/296438 60.883,06 € 2003005016 115 

Ajuntament de Malla P0811000I  20/Y/296437 5.735,63 € 2003005016 116 

Ajuntament de Manlleu P0811100G  20/Y/296436 67.263,13 € 2003005016 117 

Ajuntament de Manresa P0811200E  20/Y/296435 262.269,43 € 2003005016 118 

Ajuntament de Marganell P0824200J  20/Y/296308 5.735,63 € 2003005016 119 

Ajuntament de Martorell P0811300C  20/Y/296434 82.941,10 € 2003005016 120 
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(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Ajuntament de Martorelles P0811400A  20/Y/296433 13.725,65 € 2003005016 121 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H  20/Y/296432 5.735,63 € 2003005016 122 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F  20/Y/296431 5.735,63 € 2003005016 123 

Ajuntament del Masnou P0811700D  20/Y/296430 55.206,02 € 2003005016 124 

Ajuntament de Masquefa P0811800B  20/Y/296429 25.141,59 € 2003005016 125 

Ajuntament de Matadepera P0811900J  20/Y/296428 9.057,13 € 2003005016 126 

Ajuntament de Mataró P0812000H  20/Y/296427 431.573,47 € 2003005016 127 

Ajuntament de Mediona P0812100F  20/Y/296426 7.083,57 € 2003005016 128 

Ajuntament de Moià P0813700B  20/Y/296410 13.864,97 € 2003005016 129 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D  20/Y/296425 55.684,81 € 2003005016 130 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B  20/Y/296424 153.372,68 € 2003005016 131 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C  20/Y/296420 5.735,63 € 2003005016 132 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E  20/Y/296421 8.898,87 € 2003005016 133 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J  20/Y/296423 120.365,68 € 2003005016 134 

Ajuntament de Montclar P0812900I  20/Y/296418 5.735,63 € 2003005016 135 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G  20/Y/296417 5.735,63 € 2003005016 136 

Ajuntament de Montgat P0812500G  20/Y/296422 28.403,81 € 2003005016 137 

Ajuntament de Montmajor P0813100E  20/Y/296416 5.735,63 € 2003005016 138 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C  20/Y/296415 5.735,63 € 2003005016 139 

Ajuntament de Montmeló P0813400I  20/Y/296413 23.790,50 € 2003005016 140 
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Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F  20/Y/296412 52.294,04 € 2003005016 141 

Ajuntament de Montseny P0813600D  20/Y/296411 5.735,63 € 2003005016 142 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A  20/Y/296419 5.735,63 € 2003005016 143 

Ajuntament de Mura P0813800J  20/Y/296409 5.735,63 € 2003005016 144 

Ajuntament de Navarcles P0813900H  20/Y/296408 14.460,35 € 2003005016 145 

Ajuntament de Navàs P0814000F  20/Y/296407 14.780,42 € 2003005016 146 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D  20/Y/296406 5.735,63 € 2003005016 147 

Ajuntament d'Òdena P0814200B  20/Y/296405 9.379,49 € 2003005016 148 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H  20/Y/296403 10.179,39 € 2003005016 149 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E  20/Y/296402 5.735,63 € 2003005016 150 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C  20/Y/296401 65.278,56 € 2003005016 151 

Ajuntament d'Olivella P0814700A  20/Y/296400 12.710,23 € 2003005016 152 

Ajuntament d'Olost P0814800I  20/Y/296399 5.735,63 € 2003005016 153 

Ajuntament d'Olvan P0814300J  20/Y/296404 5.735,63 € 2003005016 154 

Ajuntament d'Orís P0814900G  20/Y/296398 5.735,63 € 2003005016 155 

Ajuntament d'Oristà P0815000E  20/Y/296397 5.735,63 € 2003005027 1 

Ajuntament d'Orpí P0815100C  20/Y/296396 5.735,63 € 2003005027 2 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A  20/Y/296395 5.735,63 € 2003005027 3 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I  20/Y/296394 5.735,63 € 2003005027 4 

Ajuntament de Palafolls P0815400G  20/Y/296393 27.710,53 € 2003005027 5 
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Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D  20/Y/296392 32.423,01 € 2003005027 6 

Ajuntament de Pallejà P0815600B  20/Y/296391 22.833,38 € 2003005027 7 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F  20/Y/296237 6.736,41 € 2003005027 8 

Ajuntament del Papiol P0815700J  20/Y/296390 10.418,67 € 2003005027 9 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H  20/Y/296389 40.949,93 € 2003005027 10 

Ajuntament de Perafita P0815900F  20/Y/296388 5.735,63 € 2003005027 11 

Ajuntament de Piera P0816000D  20/Y/296387 53.834,26 € 2003005027 12 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J  20/Y/296385 120.456,69 € 2003005027 13 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H  20/Y/296384 5.735,63 € 2003005027 14 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F  20/Y/296383 6.023,17 € 2003005027 15 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C  20/Y/296382 5.735,63 € 2003005027 16 

Ajuntament de Polinyà P0816600A  20/Y/296381 21.206,98 € 2003005027 17 

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J  20/Y/296367 5.735,63 € 2003005027 18 

Ajuntament de Pontons P0816700I  20/Y/296380 5.735,63 € 2003005027 19 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G  20/Y/296379 187.591,18 € 2003005027 20 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C  20/Y/296377 5.735,63 € 2003005027 21 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E  20/Y/296378 5.735,63 € 2003005027 22 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E  20/Y/296320 23.724,28 € 2003005027 23 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A  20/Y/296376 80.039,81 € 2003005027 24 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G  20/Y/296375 5.735,63 € 2003005027 25 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E  20/Y/296374 9.215,62 € 2003005027 26 

Ajuntament de Pujalt P0817500B  20/Y/296373 5.735,63 € 2003005027 27 

Ajuntament de la Quar P0817600J  20/Y/296372 5.735,63 € 2003005027 28 

Ajuntament de Rajadell P0817700H  20/Y/296371 5.735,63 € 2003005027 29 

Ajuntament de Rellinars P0817800F  20/Y/296370 5.735,63 € 2003005027 30 

Ajuntament de Ripollet P0817900D  20/Y/296369 133.370,17 € 2003005027 31 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B  20/Y/296368 26.278,66 € 2003005027 32 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H  20/Y/296366 13.746,87 € 2003005027 33 

Ajuntament de Rubí P0818300F  20/Y/296365 233.679,33 € 2003005027 34 

Ajuntament de Rubió P0818400D  20/Y/296364 5.735,63 € 2003005027 35 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A  20/Y/296241 5.735,63 € 2003005027 36 

Ajuntament de Sabadell P0818600I  20/Y/296363 645.171,00 € 2003005027 37 

Ajuntament de Sagàs P0818700G  20/Y/296362 5.735,63 € 2003005027 38 

Ajuntament de Saldes P0818900C  20/Y/296360 5.735,63 € 2003005027 39 

Ajuntament de Sallent P0819000A  20/Y/296359 15.872,27 € 2003005027 40 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E  20/Y/296356 146.930,67 € 2003005027 41 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C  20/Y/296355 5.735,63 € 2003005027 42 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J  20/Y/296354 71.144,50 € 2003005027 43 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H  20/Y/296353 22.604,32 € 2003005027 44 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F  20/Y/296352 15.798,13 € 2003005027 45 
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Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D  20/Y/296351 5.735,63 € 2003005027 46 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B  20/Y/296350 238.628,00 € 2003005027 47 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H  20/Y/296349 5.735,63 € 2003005027 48 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D  20/Y/296347 10.652,32 € 2003005027 49 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F  20/Y/296348 50.636,19 € 2003005027 50 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B  20/Y/296346 9.058,39 € 2003005027 51 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J  20/Y/296345 157.568,33 € 2003005027 52 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G  20/Y/296344 5.735,63 € 2003005027 53 

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E  20/Y/296343 5.735,63 € 2003005027 54 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C  20/Y/296342 14.055,93 € 2003005027 55 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I  20/Y/296340 15.482,42 € 2003005027 56 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G  20/Y/296339 107.892,91 € 2003005027 57 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E  20/Y/296338 5.735,63 € 2003005027 58 

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A  20/Y/296341 17.860,40 € 2003005027 59 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C  20/Y/296337 21.795,71 € 2003005027 60 

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I  20/Y/296335 7.061,07 € 2003005027 61 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G  20/Y/296357 5.735,63 € 2003005027 62 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F  20/Y/296334 5.735,63 € 2003005027 63 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E  20/Y/296332 25.027,29 € 2003005027 64 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D  20/Y/296333 72.723,85 € 2003005027 65 
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Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C  20/Y/296239 5.735,63 € 2003005027 66 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J  20/Y/296330 5.735,63 € 2003005027 67 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H  20/Y/296329 30.749,79 € 2003005027 68 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F  20/Y/296328 5.737,87 € 2003005027 69 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D  20/Y/296327 5.735,63 € 2003005027 70 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J  20/Y/296325 5.735,63 € 2003005027 71 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B  20/Y/296326 5.735,63 € 2003005027 72 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C  20/Y/296324 5.735,63 € 2003005027 73 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A  20/Y/296323 6.562,32 € 2003005027 74 

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I  20/Y/296322 5.735,63 € 2003005027 75 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G  20/Y/296321 5.735,63 € 2003005027 76 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C  20/Y/296319 105.748,58 € 2003005027 77 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A  20/Y/296318 5.735,63 € 2003005027 78 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I  20/Y/296317 5.763,69 € 2003005027 79 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G  20/Y/296316 12.146,29 € 2003005027 80 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E  20/Y/296361 5.735,63 € 2003005027 81 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D  20/Y/296315 11.128,58 € 2003005027 82 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B  20/Y/296314 8.035,06 € 2003005027 83 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J  20/Y/296313 5.735,63 € 2003005027 84 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H  20/Y/296312 33.315,97 € 2003005027 85 
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Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F  20/Y/296311 5.735,63 € 2003005027 86 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D  20/Y/296310 25.920,25 € 2003005027 87 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B  20/Y/296309 5.735,63 € 2003005027 88 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H  20/Y/296450 6.938,62 € 2003005027 89 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H  20/Y/296288 33.989,05 € 2003005027 90 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D  20/Y/296286 11.313,92 € 2003005027 91 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A  20/Y/296285 5.735,63 € 2003005027 92 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F  20/Y/296287 88.943,04 € 2003005027 93 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H  20/Y/296307 5.735,63 € 2003005027 94 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F  20/Y/296306 16.868,75 € 2003005027 95 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C  20/Y/296305 423.407,07 € 2003005027 96 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A  20/Y/296304 5.735,63 € 2003005027 97 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I  20/Y/296303 5.735,63 € 2003005027 98 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G  20/Y/296302 16.786,69 € 2003005027 99 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E  20/Y/296301 5.735,63 € 2003005027 100 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C  20/Y/296300 39.781,66 € 2003005027 101 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A  20/Y/296299 19.647,59 € 2003005027 102 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G  20/Y/296297 5.735,63 € 2003005027 103 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J  20/Y/296294 5.735,63 € 2003005027 104 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B  20/Y/296295 5.735,63 € 2003005027 105 
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Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H  20/Y/296293 5.735,63 € 2003005027 106 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D  20/Y/296291 26.068,52 € 2003005027 107 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F  20/Y/296292 5.735,63 € 2003005027 108 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B  20/Y/296290 70.580,56 € 2003005027 109 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J  20/Y/296289 10.056,94 € 2003005027 110 

Ajuntament de Santpedor P0819100I  20/Y/296358 12.082,14 € 2003005027 111 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G  20/Y/296283 21.658,45 € 2003005027 112 

Ajuntament de Seva P0826900C  20/Y/296281 6.226,41 € 2003005027 113 

Ajuntament de Sitges P0827000A  20/Y/296280 68.399,87 € 2003005027 114 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I  20/Y/296279 5.735,63 € 2003005027 115 

Ajuntament de Sora P0827200G  20/Y/296278 5.735,63 € 2003005027 116 

Ajuntament de Subirats P0827300E  20/Y/296277 5.735,63 € 2003005027 117 

Ajuntament de Súria P0827400C  20/Y/296276 13.506,56 € 2003005027 118 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H  20/Y/296274 5.735,63 € 2003005027 119 

Ajuntament de Talamanca P0827700F  20/Y/296273 5.735,63 € 2003005027 120 

Ajuntament de Taradell P0827800D  20/Y/296272 10.356,81 € 2003005027 121 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J  20/Y/296275 5.735,63 € 2003005027 122 

Ajuntament de Tavertet P0828000J  20/Y/296270 5.735,63 € 2003005027 123 

Ajuntament de Teià P0828100H  20/Y/296269 10.811,84 € 2003005027 124 

Ajuntament de Terrassa P0827900B  20/Y/296271 710.143,67 € 2003005027 125 
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Ajuntament de Tiana P0828200F  20/Y/296268 14.440,16 € 2003005027 126 

Ajuntament de Tona P0828300D  20/Y/296267 16.720,24 € 2003005027 127 

Ajuntament de Tordera P0828400B  20/Y/296266 61.914,31 € 2003005027 128 

Ajuntament de Torelló P0828500I  20/Y/296265 34.630,22 € 2003005027 129 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G  20/Y/296264 11.283,51 € 2003005027 130 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E  20/Y/296263 5.735,63 € 2003005027 131 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C  20/Y/296262 10.602,98 € 2003005027 132 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A  20/Y/296261 11.884,52 € 2003005027 133 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I  20/Y/296260 5.735,63 € 2003005027 134 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G  20/Y/296259 18.181,97 € 2003005027 135 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E  20/Y/296258 5.735,63 € 2003005027 136 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C  20/Y/296257 5.735,63 € 2003005027 137 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H  20/Y/296256 9.972,82 € 2003005027 138 

Ajuntament de Vallirana P0829600F  20/Y/296255 40.054,91 € 2003005027 139 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D  20/Y/296254 5.735,63 € 2003005027 140 

Ajuntament de Veciana P0829800B  20/Y/296253 5.735,63 € 2003005027 141 

Ajuntament de Vic P0829900J  20/Y/296252 130.347,22 € 2003005027 142 

Ajuntament de Vilada P0830000F  20/Y/296251 5.735,63 € 2003005027 143 

Ajuntament de Viladecans P0830200B  20/Y/296249 178.864,90 € 2003005027 144 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D  20/Y/296250 16.283,34 € 2003005027 145 
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Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C  20/Y/296245 116.038,70 € 2003005027 146 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A  20/Y/296244 5.735,63 € 2003005027 147 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H  20/Y/296247 5.735,63 € 2003005027 148 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J  20/Y/296248 45.037,41 € 2003005027 149 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E  20/Y/296240 12.364,34 € 2003005027 150 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I  20/Y/296243 226.070,07 € 2003005027 151 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A  20/Y/296336 19.297,34 € 2003005027 152 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B  20/Y/296331 40.372,69 € 2003005027 153 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E  20/Y/296246 5.735,63 € 2003005027 154 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G  20/Y/296242 5.735,63 € 2003005027 155 
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
del pressupost de l’any 2021, detallada a continuació, tot condicionant a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 
 

Aplicació pressupostària 2021 

G/30101/24100/46288 12.000.000 € 

 
Tercer. APROVAR el règim regulador així com les condicions que regeixen l’execució 
del fons de prestació aprovat a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Modalitats de suport 
 
El present Pla té per finalitat donar suport als ens locals per a la realització 
d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa. 
S’articula en base a tres modalitats d’execució:  

 
a. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: Aquesta modalitat té per 

finalitat el desplegament de plans locals d’ocupació, mitjançant la contractació 
laboral i/o nomenament interí de persones aturades, realitzats per part dels ens 
destinataris, d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el present 
Pla.  

 
L’objecte d’aquesta modalitat és fomentar la contractació directa de persones 
en situació d’atur per part de les administracions públiques locals. Amb aquesta 
modalitat de suport es pretén: 
- Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a través del desenvolupament 

d’una activitat laboral en el sector públic. 
- Afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les 

característiques de cada territori. 
- Cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis públics.  
 
El present Pla permet finançar, si el tipus de contractació o nomenament ho 
permet, d’acord amb la normativa aplicable, la pròrroga dels contractes o 
nomenaments que es formalitzin durant el període d’execució d’aquest Pla.  

 
Es permet la concatenació amb programes, de forma que les contractacions i 
nomenaments iniciats en l’anterior Programa de Millora de l’Ocupabilitat 2019-
2020 (1a. Edició), aprovat en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals de la 
Diputació de Barcelona, es poden finançar amb càrrec al present Pla, amb el 
requisit que el període imputat abasti una durada mínima de tres mesos en el 
període d’execució del present Pla, comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 
de desembre de 2021, i sempre que el tipus de contractació o nomenament ho 
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permeti, d’acord amb la normativa aplicable i a criteri i responsabilitat de cada 
ens destinatari.  

 
b. Modalitat de suport a la formació: Aquesta modalitat té per objecte garantir la 

formació adequada a les persones aturades, d’acord amb la definició de 
persona aturada inclosa en el present Pla, amb l’objectiu de millorar 
qualitativament el seu currículum, capacitant-les per a la cerca activa de feina i 
afavorir, d’aquesta manera, la seva integració i manteniment en el mercat de 
treball. Aquesta formació va adreçada a les persones que no estiguin 
desenvolupant una activitat laboral i que es trobin en situació de recerca activa 
de feina, així com a les persones que, havent estat aturades, siguin 
beneficiàries d’alguna de les altres modalitats. 

 
La documentació derivada de la realització de cursos de formació o de 
qualsevol altra actuació que sigui objecte de suport en el marc d’aquest Pla 
contindrà una referència expressa a l’ajut atorgat per part d’aquesta corporació.  
 

c. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: La finalitat d’aquesta modalitat és 
fomentar la contractació, per part de les empreses, de persones aturades, 
d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el present Pla,  a través 
d’ajuts a la contractació concedits pels ens destinataris. En aquest sentit, es 
preveu que els ens destinataris impulsin processos i convocatòries orientades a 
concedir ajuts a les empreses per afavorir la integració al món laboral de 
persones aturades i garantir la seva permanència.   
 
Per acollir-se a aquesta modalitat els ens locals destinataris han d’establir com 
obligacions de les empreses beneficiàries dels ajuts atorgats, els següents 
requisits mínims: 
 
- No han d’haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i han 

de complir els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.  
- Una vegada les empreses formalitzin contractes laborals, no poden realitzar 

acomiadaments ni incoar expedients de regulació d’ocupació durant la 
vigència del contracte. Així mateix, han de garantir una jornada de treball, 
com a mínim, del 50 % de les hores setmanals, segons el conveni col·lectiu 
aplicable.  

 
S’exceptua d’aquestes obligacions la incoació d’expedients de regulació 
temporal de l’ocupació, amb suspensió dels contractes o reducció de la jornada 
laboral, previstos legalment a l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors, a 
causa de la paralització de l’activitat econòmica provocada per l’epidèmia 
COVID-19. 
 
Es permet també en aquesta modalitat la concatenació amb l’anterior Programa 
de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020 1a. edició, en el sentit de permetre 
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imputar despeses de contractacions iniciades en l’anterior programa, però que 
a conseqüència de la incoació d’ERTO’s hagin superat el període inicialment 
previst per a la finalització del contracte, possibilitant-se per tant finançar amb 
càrrec al present Pla.  

 
2. Requisits de les noves contractacions 
 

2.1. Les noves contractacions o nomenaments han de durar com a mínim tres 
mesos, podent preveure, els ens destinataris, un període més ampli amb 
ànim de promoure la perdurabilitat de les noves contractacions. En aquest 
sentit, es recomana efectuar contractacions amb una durada mínima de sis 
mesos.  

 
2.2. Excepcionalment, la contractació o nomenament que s’efectuï a partir de 

l’entrada en vigor del present Pla i, en tot cas, dins del període d’execució 
establert, pot formalitzar-se per una durada inferior a tres mesos sempre i 
quan sigui superior a un mes i concorri alguna de les circumstàncies 
següents: 
a. Esgotament de l'ajut disponible. 
b. Finalització del termini d'execució dels ajuts. 
c. Per concórrer qualsevol altra causa justificativa, degudament acreditada a 

la Diputació de Barcelona per l'ens destinatari en el moment de presentar 
la justificació de despesa, com pot ser la concurrència de supòsits en que 
el lloc de treball resta vinculat a una temporalitat de durada inferior a tres 
mesos.  

 
En els supòsits a i b anteriors, només es considerarà elegible un contracte 
formalitzat per un període inferior a tres mesos, que compleixi el requisit de 
durada superior a un mes. 
 
L’ens local ha de fer constar, a través d’un informe tècnic que es presentarà 
en el moment de justificació de les despeses, que es compleix alguna, o 
algunes, de les circumstàncies assenyalades. El Servei de Mercat de Treball 
valorarà cada cas i decidirà sobre la validació de la causa justificativa. 

 
2.3. En cas que un treballador no superi el període de prova o causi baixa 

voluntària abans de transcórrer el període previst, es considera despesa 
elegible, sempre que el contracte s’hagi formalitzat per un període mínim de 
tres mesos. 

 
2.4. La formalització d’un contracte per donar cobertura a una baixa fins a 

l’esgotament de la vigència del contracte o nomenament ha de ser, com a 
mínim, de tres mesos, ja que té la consideració d’una contractació nova i, 
per tant, ha de complir el requisit de durada mínima. 
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2.5. En el moment de formalitzar noves contractacions en el marc de la 
modalitat (c) d’ajuts a la contractació laboral, cal garantir que les 
persones contractades no han treballat a l’empresa en els darrers sis mesos. 

 
2.6. L’ens destinatari és el responsable de determinar l’instrument jurídic a 

utilitzar per a distribuir els ajuts a la contractació en el marc de modalitat (c) 
d’ajuts a la contractació laboral. A més, és qui lliurement determinarà les 
condicions a exigir a les empreses perceptores de les subvencions, 
respectant els mínims fixats en l’apartat 1.c, i de conformitat amb els 
principis generals d’igualtat, objectivitat, publicitat i lliure concurrència i de la 
normativa general que resulti aplicable en aquesta matèria. 

 
2.7. La contractació o nomenament de personal que es financi amb càrrec als 

ajuts atorgats, en qualsevol de les seves modalitats, es durà a terme 
garantint el respecte dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat i sempre 
d’acord amb la normativa que resulti aplicable. Amb caràcter específic, es 
respectaran les previsions que, en matèria de personal, prevegi la normativa 
general pressupostària de l’any en curs, així com també les disposicions en 
matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Caldrà també 
tenir en compte les limitacions a la durada dels contractes laborals establerta 
en l’article 15.1.a) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 

 
2.8. No és admissible, com a condició a imposar pels ens destinataris, que les 

persones siguin residents al municipi de l’ens local destinatari, per tractar-se 
d’un requisit contrari al principi d’igualtat regulat en l’article 14 i 23.2 de la 
Constitució, ja que introdueix un tractament desigual per raó de residència, 
que no té justificació en raó del mèrit i capacitat dels aspirants que participen 
en el procés selectiu.  

 
2.9. Respecte de les contractacions que s’efectuïn, la Diputació de Barcelona no 

participa ni és responsable de les convocatòries de subvencions ni dels 
processos selectius que duguin a terme les entitats locals i/o els empreses 
beneficiàries de les subvencions. 

 
2.10. Els nous contractes laborals i/o nomenaments que es formalitzin a partir de 

la data d’aprovació d’aquest Pla han de comprendre una menció al 
finançament percebut per part d’aquesta corporació en els termes següents: 
“El present contracte / nomenament interí està finançat en tot/part amb 
càrrec a l’ajut atorgat en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació 2021 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim.” En cas de 
no ser possible preveure una clàusula en aquest sentit al propi contracte o 
nomenament, cal comunicar al beneficiari que el contracte o nomenament es 
finança amb càrrec als ajuts atorgats en el marc d’aquest Pla.  
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3. Persones beneficiàries   
 

3.1. Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris, en 
totes les modalitats, les persones aturades i, amb caràcter específic, 
aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat. Es 
consideren persones aturades aquelles que estiguin inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, podent estar-ho 
també als Serveis Locals d’Ocupació, i no estiguin realitzant cap activitat 
retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè). Es requereix també 
que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al 
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi 
d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes 
prestacions. Els beneficiaris poden ser també persones que participin 
d’alguna de les altres modalitats d’aquest Pla. 

 
3.2. Els ens destinataris dels ajuts han de destinar els imports concedits a 

afavorir la contractació d’aturats i a promoure l’ocupació de les persones que 
tenen la condició de beneficiàries del present Pla afavorint, d’aquesta 
manera, la seva inserció socio-laboral i la reactivació de l’ocupació. Els ens 
locals executors poden incloure factors de priorització en l’aplicació del Pla 
per aqueles  persones especialment vulnerables. Es recomana també 
aplicar la paritat de gènere en les contractacions efectuades en 
desenvolupament d’aquest Pla.  
  
És en els corresponents plans i programes locals específics on es 
concretaran els requisits que han de complir les persones participants en 
cadascun d’ells, així com la concreció de si es tracta o no de persones 
especialment vulnerables.  

 
4. Destinataris  
 

4.1. Tenen la consideració de destinataris dels ajuts atorgats tots els municipis 
de la demarcació territorial de Barcelona. 

 
4.2. La ciutat de Barcelona no té la condició d’ens destinatari en el marc del 

present Pla complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i 
l’articulació d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta 
corporació. 

 
5. Obligacions dels ens destinataris 
 

5.1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona 
es comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
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legalitat, així com també, a presentar la corresponent documentació 
justificativa i, en particular, a complir les següents obligacions: 
a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció 
General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en relació amb l’ajut concedit. 

b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la 
Diputació de Barcelona tots els documents originals justificatius del 
compliment de les determinacions que s’estableixen en aquest règim, així 
com dels ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte 
de suport. Aquests documents es conservaran per un període no inferior 
als 6 anys. 

c. Els ens destinataris han de comunicar a la Diputació de Barcelona la 
petició i/o obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi 
declarat prèviament. 

 
5.2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 

cada cas corresponguin i pot suposar la revocació, reducció o reintegrament 
de l’ajut concedit. 

 
6. Compatibilitat dels ajuts 
 

6.1. Els ajuts concedits en el marc d’aquest Pla es poden destinar a dur a terme 
actuacions en el marc de les diferents modalitats de suport sempre i quan no 
es financin les mateixes despeses. En aquest sentit, un mateix treballador o 
treballadora pot ser beneficiari de les actuacions desplegades en el marc de 
diferents modalitats. Sens perjudici de la complementarietat dels ajuts, la 
justificació de despeses es farà en el marc de la modalitat que correspongui. 

 
6.2. Els ajuts atorgats en el marc del present Pla són compatibles amb qualsevol 

altra subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona o per qualsevol 
altra administració i ens públic o privat sempre i quan no es produeixi, en 
cap cas, el sobrefinançament de l’actuació i no s’estiguin finançant les 
mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es justifiquin, pel 
percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no poden justificar-se per a 
altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 

 
7. Quantia màxima  
 

7.1. El pressupost màxim amb què es dota la present convocatòria d’aquest 
recurs és de dotze milions d’euros (12.000.000 €) del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021. 

 
7.2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es consigna de la manera 

següent, amb una previsió estimativa a l’aplicació pressupostària indicada: 
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Centre gestor Expedient SIGC Quantia total 
(euros) Aplicació pressupostària 

Servei de Mercat de 
Treball 2020/0016290 12.000.000 G/30101/24100/46288 

 
7.3. Els imports dels ajuts a concedir als ens destinataris en el marc de cada línia 

de suport s’han determinat en base als criteris de distribució que 
s’estableixen en el present règim. 

 
8. Criteris per la determinació de la quantia dels ajuts  

 
Per a calcular la distribució dels ajuts s’han pres com a referència les variables i 
criteris que es detallen a continuació: 

 
8.1. Assignació per població aturada registrada abans de l’inici de la crisi de la 

COVID-19. Es considera el nombre de persones aturades en el municipi en 
el mes de febrer de 2020. En aquesta variable se li assigna un pes relatiu 
del 70 % sobre el càlcul de la distribució de l’import total de l’ajut. (Font de 
les dades: Hermes, Diputació de Barcelona, en base a dades 
proporcionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya). 

 
8.2. Assignació per la variació en el nombre de persones aturades registrades 

com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. Es considera la diferència 
que hi ha hagut en el nombre de persones aturades registrades en el 
municipi entre els mesos de febrer i octubre de 2020 com a resultat de 
l’impacte de la crisi social i econòmica ocasionada per la COVID-19 durant 
aquest període. En aquesta variable se li assigna un pes relatiu del 30 % 
sobre el càlcul de la distribució de l’import total de l’ajut. (Font de les dades: 
Hermes, Diputació de Barcelona, en base a dades proporcionades pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya). 

 
Amb els criteris 1 i 2 es distribueixen onze milions cent setanta-quatre mil 
seixanta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (11.174.069,28). 

 
8.3. Assignació d’un import fix garantit o import mínim. Es distribueixen vuit-cents 

vint-i-cinc mil nou-cents trenta euros amb setanta-dos cèntims (825.930,72 
€). Es garanteix un import mínim per a tots els ens beneficiaris de l’ajut per 
tal que disposin d’una quantitat que els hi garanteixi la realització de 
contractacions o accions formatives. Així, en aquells casos que, amb 
l’aplicació dels criteris anteriors no assoleixin dita quantitat, s’assignarà 
aquest import mínim.  
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Per a la determinació de l’import fix garantit o import mínim, es defineix una 
quantia d’acord a l’equivalent al cost laboral d’una contractació de tres 
mesos de durada en una categoria d’agrupacions professionals (antic grup 
E) (Font de dades: Estudi de retribucions del personal dels ens locals de la 
província de Barcelona. Informe per grups. Edició 2019. Diputació de 
Barcelona. La base per al càlcul és la retribució mitjana del grup XI). L’import 
mínim garantit és de cinc mil set-cents trenta-cinc euros amb seixanta-tres 
cèntims (5.735,63 €). 

 
9. Entitats executores 
 

9.1. L’execució de les actuacions s’ha de dur a terme pel propi ens, per si mateix 
o a través d’ens instrumentals, en el supòsit que la matèria formi part de 
l’àmbit d’actuació d’aquest últim, d’acord amb els seus estatuts i en els 
termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic; o per altres ens locals que ostentin la condició 
de destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
9.2. En cas que els ens destinataris dels ajuts hagin efectuat un encàrrec en 

favor d’altres ens que ostentin la condició de destinataris del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, cal que en deixin 
constància, en el mateix document de justificació de despesa, de l’existència 
d’un acord d’encàrrec previ corresponent. 

 
Els ens instrumentals de l’ens destinatari en favor dels quals hagi 
encarregat l’execució de les actuacions objecte de finançament en el marc 
d’aquest Pla, poden executar i aprovar les despeses corresponents als ajuts 
atorgats sempre i quan es faci constar, en el moment de justificar les 
despeses, les següents circumstàncies:  
a. L'ens destinatari ha transferit a l'ens executor l'import de per a l'execució 

de l'actuació. 
b. La matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit d'actuació de l'ens que 

ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 
c. L'ens que ha executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens 

destinatari, de conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic 
del sector públic i de contractació vigent. 

 
9.3. S’admetrà l’execució per entitats del tercer sector dels ajuts atorgats en el 

marc de la modalitat de suport als plans locals d’ocupació (a). En aquest 
cas, es farà constar aquesta circumstància en el mateix formulari 
d’acceptació o, en el seu defecte, en el tràmit de justificació. 
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Quan la contractació de personal es dugui a terme per part d’una entitat del 
tercer sector, cal complir els requisits següents: 

 
a. Aquesta entitat ha de ser una organització sense ànim de lucre que 

gestioni programes i/o serveis d’atenció social de les persones o grups 
més vulnerables. 

b. L’ens local destinatari ha de tramitar el procediment legal corresponent 
als efectes de determinar l’entitat del tercer sector que executarà el pla 
local d’ocupació o que assumirà la contractació o nomenament de 
personal, a compte del destinatari, en el marc del desplegament d’una 
activitat concreta.  

c. En tractar-se d’un sistema d’execució excepcional, en el moment de 
l’acceptació s’enviarà a través del PMT un informe de justificació emès 
per l’ens local destinatari, motivant la opció d’executar el Pla a través 
d’aquest tipus d’entitats. Aquest informe ha de comptar amb la validació 
tècnica del Servei de Mercat de Treball, i es validarà mitjançant 
comunicació a l’ens local.  

d. Aquest informe es presentarà preferentment, en el moment de 
l’acceptació. De no poder presentar-se en aquest moment, es podrà 
lliurar abans o simultàniament amb la justificació de despeses, com un 
document adjunt. Es considerarà validat en el moment d’efectuar el 
pagament de l’import que s’hagi justificat o si, transcorreguts tres mesos 
des de la seva presentació, no s’ha iniciat el procediment de 
reintegrament dels imports abonats.  

e. L’ens destinatari és, en tot cas, el responsable de la correcta execució de 
les actuacions que executi l’entitat del tercer sector que comportin la 
contractació de nou personal. 

f. Així mateix, l’ens local destinatari vetllarà perquè en el processos de 
selecció i nomenament que tramiti l’entitat del tercer sector es compleixin 
els requisits exigits per la normativa aplicable i no s’exigeixin majors 
requeriments que aquells que pugui establir el destinatari d’executar les 
actuacions directament. 

g. L’entitat del tercer sector ha de fer constar que és la Diputació de 
Barcelona qui finança, total o parcialment, aquestes contractacions de 
personal. 

h. Es prohibeix que l’entitat privada pugui subcontractar a una altra empresa 
per executar plans locals d’ocupació o activitats que portin aparellada la 
contractació o nomenament de personal. 

i. L’entitat del tercer sector no pot contractar personal que hagi treballat en 
la mateixa entitat en els darrers tres mesos. 

 
9.4. L’entitat destinatària pot subcontractar la realització parcial o total de les 

actuacions desenvolupades en execució dels presents ajuts, respectant allò 
disposat a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions i l’article 68.1 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 
10. Acceptació dels ajuts 
 

10.1. Els ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de 
l’endemà de rebre la notificació, els ens destinataris no manifesten 
expressament la renúncia. 

 
10.2. Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 

100 % de l’ajut, disposen fins a l’1 de març del 2021 per presentar 
l’acceptació expressa, d’acord amb el model normalitzat. El pagament 
avançat es realitzarà quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. En 
cas de no presentar-la dins el termini establert, el fons s’entendrà acceptat 
tàcitament però s’haurà de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
10.3. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

10.4. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (en endavant, Portal 
o PMT). 

 
10.5. El tràmit d’acceptació expressa, s’ha de realitzar a través del model 

normalitzat a aquests efectes. 
 

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

 
10.7. En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris han 

d’informar, en el mateix formulari d’acceptació, sobre el pla de treball previst 
per a l’execució dels presents ajuts, assenyalant les actuacions que 
preveuen dur a terme, les quals podran destinar lliurement a qualsevol de 
les modalitats previstes. 

 
11. Execució  
 

L’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspon amb el període comprès 
entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.  

 
12. Terminis i procediment de justificació 
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12.1. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions, la 
justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de 
l’ajut.  

 
12.2. L’ens destinatari ha de justificar les despeses corresponents a les 

actuacions desenvolupades, mitjançant els formularis normalitzats, d'acord 
amb els següents terminis i condicions: 

 
- Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021. 
- Justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
13. Despeses elegibles 
 

13.1. Despesa directa  
 
Només són elegibles les despeses derivades de l’execució de les actuacions 
objecte dels presents ajuts. La despesa elegible varia en funció de la modalitat de 
què es tracti i és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de despeses 
dels ens destinataris. 

 
a. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: 

 
La despesa elegible és la corresponent als capítols 1 i 4 del pressupost de 
depeses dels ens destinataris, en els termes de l’Ordre núm. EHA/3565/2008.  
Es poden justificar com a despeses directes: 

 
- Despeses de personal corresponents al Capítol 1 derivades de la 

contractació de personal laboral, en qualsevol de les seves modalitats, i/o 
del nomenament interí de persones aturades. Aquestes despeses es 
correspondran amb el cost laboral dels treballadors i treballadores que es 
contractin o nomenin en el marc d’un pla local d’ocupació. En el cas 
d’indemnitzacions per finalització de contracte, la imputació de despeses es 
calcularà de forma proporcional als períodes imputats. 
 

- Despeses de Capítol 4 corresponents a les transferències efectuades a les 
entitats executores quan l’execució de les actuacions no es porti a terme pel 
propi ens. En aquest cas, per tant, es justificarà tant l’import transferit a l’ens 
executor com l’import concret de la despesa realitzada. 

 
- No són elegibles les despeses de formació que hagin realitzat les persones 

contractades, les quals es poden justificar a través de la modalitat de suport 
a la formació. 

 
b. Modalitat de suport a la formació:  
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La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
depeses dels ens destinataris, en els termes de l’Ordre núm. EHA/3565/2008.  
 
Es poden justificar com a despeses directes les despeses derivades de la 
realització de cursos de formació, impartits directament per l’ens local 
destinatari, a través dels seus efectius, o bé per un ens perceptor d’un 
encàrrec, prioritàriament professionalitzadors adreçats a garantir la formació 
adequada de les persones aturades, així com també d'aquelles persones que 
es beneficiïn d'alguna de les altres modalitats de suport del present Pla. 
S'acceptaran també despeses derivades d'accions de formació de caràcter 
transversal sempre i quan tinguin relació amb els llocs de treball 
corresponents, així com també les despeses de formació de competències 
transversals sempre i quan estiguin orientades a la inserció laboral i 
s’emmarquin en un itinerari personalitzat de millora de l'ocupabilitat.  

 
En particular, són elegibles les despeses següents: 

 
- Despeses de personal corresponents al Capítol 1 relatives a la formació 

impartida directament per l’ens local destinatari, a través dels seus efectius o 
bé per un ens perceptor d’un encàrrec. 

 
- Despeses corrents, que es corresponguin amb el Capítol 2 que derivin de: 

 
a) Costos relatius a l’equip docent, assegurances dels participants, material 

didàctic, lloguer d’espais, béns i/o equips, despeses que l’entitat hagi 
d’abonar per poder acreditar la formació impartida. 

b) Les despeses derivades de beques per transport o dietes només són 
subvencionables fins a un 10 % del total de despeses justificades en el 
marc de la present modalitat de suport a la formació. 

c) Les despeses derivades de l’expedició de certificats de professionalitat. 
 

- Despeses de Capítol 4 corresponents a les transferències efectuades a les 
entitats executores quan l’execució de les actuacions no es porti a terme pel 
propi ens. En aquest cas, per tant, es justificarà tant l’import transferit a l’ens 
executor com l’import concret de la despesa realitzada. 

 
c. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: 
 

La despesa elegible és la corresponent al capítol 4 del pressupost de despeses 
dels ens destinataris en els termes de l’Ordre núm. EHA/3565/2008.  
 
Es poden justificar com a despeses directes les despeses de Capítol 4 
derivades de la concessió d’ajuts o subvencions a empreses per al 
desplegament d’actuacions relacionades amb aquesta modalitat de suport. 
També són elegibles les despeses corresponents a les transferències a favor 
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de les entitats executores, quan l’execució de les actuacions no es porti a terme 
pel propi ens.  
 
Per a aquesta modalitat no són elegibles les despeses derivades dels costos 
generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores 
extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i 
indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions 
per matrimoni. 

 
Les despeses derivades de la contractació de personal laboral, en qualsevol de 
les seves modalitats, es correspondran amb el cost laboral dels treballadors i 
treballadores que es contractin en els termes definits en aquest règim 
regulador. 

 
13.2. Despesa indirecta 

 
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 5 per cent del cost de les 
despeses directes elegibles que es justifiquin: 

 
a. Despeses derivades dels costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts 

concedits en el marc del present Pla, així com les que es derivin de la 
contractació externa de la gestió dels ajuts de referència.  

b. Despeses associades a l’adquisició de material, vestuari per als 
treballadors/es contractats i d’equipament per a la prevenció de riscos 
laborals.  

 
14. Pagament 
 

14.1. D’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg, s’abonarà als ens locals 
destinataris un pagament avançat del cent per cent (100 %) de l’ajut 
concedit en el moment de presentar l’acceptació expressa en temps i forma. 
Aquest avançament respon a la voluntat de garantir l’efectivitat i el 
sosteniment de les hisendes locals en l’exercici d’actuacions adreçades al 
foment de l’ocupació local i a la millora de les condicions de les persones 
aturades i/o en situació de cerca activa de feina, en consonància amb 
l’objectiu del present Pla.  

 
14.2. Si no s’ha presentat l’acceptació expressa, l’ajut es pagarà prèvia justificació 

de les despeses executades. 
 

15. Renúncia 
 

15.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
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justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de 
la renúncia. 

 
15.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes 
renúncies a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del 
fons ha de ser el mateix que en la distribució inicial. 

 
16. Audiència i tancament 
 

16.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha 
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de 
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. 

 
16.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació 

definitiva i la revocació dels imports no justificats. 
 

16.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
16.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, atesa la naturalesa d’aquest recurs, 
orientat a finançar serveis municipals, i ateses les extraordinàries dificultats en les que 
es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19.  
 
Cinquè. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació, justificació de despeses i  
justificació tècnica del recurs “Pla de Reactivació de l’Ocupació”, que es contenen en 
l’annex 2 que forma part del present acte. 
 
Sisè. INCORPORAR els tràmits d’acceptació i de justificació de despeses del recurs 
“Pla de Reactivació de l’Ocupació” a la Seu Electrònica Corporativa, a l’espai "Xarxa 
de Governs Locals".  
 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR-LO a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com 
a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
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ANNEX 1 al dictamen d’aprovació de les concessions del fons de prestació de “Pla de 
reactivació de l’ocupació” per al 2021, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 
 
Formularis  
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Gerència de Serveis de Turisme  
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 30 de maig de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental, formalitzat en data 21 de setembre de 2016, i procedir a la liquidació 
de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0006297).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 30 de maig de 2019 (AJG núm. 315/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 21 de setembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2019. 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2019 (registre acords núm. 

206/19) va prendre coneixement de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental aprovada pel consorci en data 24 de juliol de 2018 la qual va ser 
ratificada posteriorment pel Consell Comarcal de Vallès Occidental amb efectes 31 
de desembre de 2018 i que determina la cessió global d’actius i passius i, en 
general, la reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental.  

 
3. El punt tercer del dictamen de 30 de maig de 2019 (AJG 315/19), entre d’altres, 

estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els conceptes 
següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   75.857 € 
Factor de gestió    14.495 € 
Projecte singular   30.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   29.708 € 
Total 150.060 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 
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4. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, corresponent al “Factor de gestió”, s’evidencia que no han complert 
amb els factors de reunions amb el sector privat, formacions i total alumnes 
formats. Com que aquest factor tenia assignat un import unitari cal reduir l’import 
fixat inicialment pel factor de gestió passant de 14.495,00 € a 11.675,76 €. Per 
aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i s’ha de reduir 
aquest factor en 2.819,24 €. 
 

5. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental, aprovat per decret de la Presidència en data 20 de 
juliol de 2016 (Registre resolució 7311/16) i formalitzat el 21 de setembre de 2016 
tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar l’esmentat 
conveni un cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions presentades. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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. REDUIR en la quantitat de dos mil vuit-cents dinou euros amb vint-i-quatre 
cèntims (2.819,24 €) l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 de maig de 2019 (Registre acord núm. 315/19) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental formalitzat en data 21 de setembre de 
2016, quedant fixada l’aportació anual de 2019 en la quantitat de cent quaranta-set mil 
dos-cents quaranta euros amb setanta-sis cèntims (147.240,76 €), d’acord amb els 
termes establerts a la part expositiva del present acord, i PROCEDIR a la liquidació de 
l’esmentat Contracte Programa. 
 
Segon. REDUIR l’import de 2.819,24 € euros autoritzat i disposat (operació núm. 
1903002245) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 de l’import total 
concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2003902433) del 
vigent pressupost de la corporació. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental.” 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que derivaven del 
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, i procedir a 
la liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0006793).- 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. En data 27 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 1069/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca de l’Alt Penedès, que 
té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la corporació en sessió de 29 de 
setembre de 2016 (ref. Registre 470/16). 

 
2. El 14 de març de 2019 es va aprovar per acord de la Junta de Govern (AJG 103/19) 

l’aportació de 128.461,00 € corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa. 

 
3. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG 103/19), entre d’altres, 

estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els conceptes 
següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   72.826 € 
Factor de gestió    18.746 € 
Projecte singular   20.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   16.889 € 
Total 128.461 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
4. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci de Promoció Turística de 

l’Alt Penedès, corresponent al “Factor de gestió”, s’evidencia que no han complert 
amb el factor de total alumnes formats i amb el d’empreses i serveis en projectes 
territorials (PIT, SICTED, CETS). Com que aquest factor tenia assignat un import 
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unitari cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió passant de 18.746,00 € 
a 17.985,08 €. Per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, 
i s’ha de reduir aquest factor en 760,92. € 

 
5. Vist que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha presentat un escrit 

de renúncia de la part no justificada corresponent al Factor de Gestió, i per aquest 
motiu s’ha de tramitar l’acceptació de renúncia per un import de 760,92 €. 

 
6. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 

Promoció Turística de l’Alt Penedès, aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 29 de setembre de 2016 (AJG 470/16) i formalitzat el 27 d’octubre de 2016 
tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar l’esmentat 
conveni un cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions presentades. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de set-cents seixanta euros amb noranta-dos 
cèntims (760,92 €) del Factor de Gestió corresponent a l’aportació econòmica de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2019 fixada en el Contracte Programa formalitzat 
en data 27 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 1069/16) entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, vigent fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Segon. Reduir en la quantitat de set-cents seixanta euros amb noranta-dos cèntims 
(760,92 €) l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 14 de març de 2019 (AJG 103/19) per fer front a les obligacions que 
derivaven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, quedant 
fixada l’aportació anual de 2019 en la quantitat de cent vint-i-set mil set-cents euros 
amb vuit cèntims (127.700,08 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva 
del present acord i PROCEDIR a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa. 
 
Tercer. REDUIR l’import de 760,92 € autoritzat i disposat (operació núm. 1903000479) 
a l’aplicació pressupostaria G/30201/43201/46700 de l’import total concedit mitjançant 
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el corresponent ajustament de valor negatiu (2003902434) del vigent pressupost de la 
corporació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que derivaven del 
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, formalitzat en data 17 de novembre de 2016, i 
procedir a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa  (Exp. núm. 
2016/0006944).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 105/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG núm. 105/19), entre 

d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els 
conceptes següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   84.854 € 
Factor de gestió    24.891 € 
Projecte singular   25.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   30.000 € 
Total 164.745 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci de Promoció Turística 

Costa del Maresme, corresponent al “Factor de gestió”, s’evidencia que no han 
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complert amb els factors reunions amb tècnics, formacions de total alumnes 
formats, total alumnes formats i el d’empreses i serveis en projectes territorials (PIT, 
SICTED, CETS). Com que aquest factor tenia assignat un import unitari cal reduir 
l’import fixat inicialment pel factor de gestió passant de 24.891,00 € a 23.438,00 €. 
Per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i s’ha de reduir 
aquest factor en 1.453,00 €. 

 
4. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 

Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 29 de setembre de 2016 (AJG 473/16) i formalitzat el 17 de novembre de 2016 
tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar l’esmentat 
conveni un cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions presentades. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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. Reduir en la quantitat de mil quatre-cents cinquanta-tres euros (1.453,00 €) 
l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de Govern de data 
14 de març de 2019 (AJG 105/19) per fer front a les obligacions que derivaven del 
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme formalitzat en data 17 de novembre de 2016, quedant 
fixada l’aportació anual de 2019 en la quantitat de cent seixanta-tres mil dos-cents 
noranta-dos euros (163.292,00 €), d’acord amb els termes establerts a la part 
expositiva del present acord i PROCEDIR a la liquidació de l’esmentat Contracte 
Programa. 
 
Segon. REDUIR l’import de 1.453,00€ autoritzat i disposat (operació núm. 
1903000467) a l’aplicació pressupostaria G/30201/43201/46700 de l’import total 
concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2003902435) del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.” 
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48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, 
formalitzat en data 4 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació de l’esmentat 
Contracte Programa  (Exp. núm. 2016/0006999).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 108/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 4 d’octubre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, de vigència fins el 31 de 
desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG 108/19), entre d’altres, 

estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els conceptes 
següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal 78.467 € 
Factor de gestió  24.360 € 
Projecte singular 25.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat 19.225 € 
Total 147.052 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Bages, 

corresponent al “Factor de gestió”, s’evidencia que no han complert amb el factor de 
reunions amb sector privat, total alumnes formats i empreses i serveis en projectes 
territorials (PIT, SICTED, CETS). Com que aquest factor tenia assignat un import 
unitari cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió passant de 24.360 € a 
18.990 €. Per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i 
s’ha de reduir aquest factor en 5.370,00 €. 
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4. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Bages, aprovat per decret de la Presidència en data 21 de juliol de 
2016 (Registre resolució 7399/16) i formalitzat el 4 d’octubre de 2016 tenia una 
vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar l’esmentat conveni un 
cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions presentades. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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. REDUIR en la quantitat de cinc mil tres-cents setanta euros (5.370,00 €) 
l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de Govern de data 
14 de març de 2019 (Registre acord núm. 108/19) per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal 
del Bages, formalitzat en data 4 d’octubre de 2016, quedant fixada l’aportació anual de 
2019 en la quantitat de cent quaranta-un mil sis-centes vuitanta-dos euros (141.682,00 
€), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord i 
PROCEDIR a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa. 
 
Segon. REDUIR l’import de 5.370,00€ euros autoritzat i disposat (operació núm. 
1903000587) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 de l’import total 
concedit mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2003902436) del 
vigent pressupost de la corporació. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.”  
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 11 d’abril de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà, formalitzat en data 15 de novembre de 2016, i procedir a 
la liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007043).- 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 de la Junta de Govern de data 11 d’abril de 2019 (AJG núm. 185/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de data 11 d’abril de 2019 (AJG 185/19), entre d’altres, 

estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els conceptes 
següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   85.016 € 
Factor de gestió    18.347 € 
Projecte singular   20.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   19.586 € 
Total 142.949 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Berguedà, corresponent al “Factor de gestió”, s’evidencia que no han 
complert amb el factor d’empreses i serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, 
CETS). Com que aquest factor tenia assignat un import unitari cal reduir l’import 
fixat inicialment pel factor de gestió passant de 18.347 € a 18.232 €. Per aquest 
motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit, i s’ha de reduir aquest 
factor en 115,00 €. 

 
4. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 

Desenvolupament Econòmic del Berguedà, aprovat per acord de la Junta de 
Govern en data 29 de setembre de 2016 (AJG 472/16) i formalitzat el 15 de 
novembre de 2016 tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix 
liquidar l’esmentat conveni un cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions 
presentades. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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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. REDUIR en la quantitat de cent quinze euros (115,00 €) l’aportació fixada per 
a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de Govern de data 11 d’abril de 2019 
(Registre acord núm. 185/19) per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà formalitzat en data 15 de novembre de 2016, quedant fixada l’aportació 
anual de 2019 en la quantitat de cent quaranta-dos mil vuit-cents trenta-quatre euros 
(142.834,00 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present 
acord i PROCEDIR a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa. 
 
Segon. REDUIR l’import de 115,00 € autoritzat i disposat (operació núm. 1903000638) 
a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 de l’import total concedit mitjançant 
el corresponent ajustament de valor negatiu (2003902437) del vigent pressupost de la 
corporació. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà.” 

 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf, formalitzat en data 15 de novembre de 2016, i procedir a la 
liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007282).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 106/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2019. 
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2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG núm. 106/19), entre 
d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els 
conceptes següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   80.971 € 
Factor de gestió    12.826 € 
Projecte singular   20.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   30.000 € 
Total 143.797 € 

 
3. En data 11 de novembre de 2019 es va tramitar el primer pagament avançat 

corresponent a l’aportació de l’any 2019 del factor de promoció turística en el 
mercat de proximitat per un import de 15.000,00 €. En aquell moment es va realitzar 
una compensació en relació a un avançament de pagament de 2018 no justificat, de 
manera que només es va realitzar un pagament de 1.380,28 euros (núm. Operació 
1904047166). Aquest avançament de pagament de 2018 no justificat, es 
corresponia al primer avançament del factor de promoció d’aquella anualitat per un 
import de 17.500 euros, dels quals només es van justificar 3.880,23 euros. Per tant, 
restaven per justificar de l’avançament de pagament de 2018 la quantitat de  
13.619,72 euros que són els que es van compensar en el primer pagament avançat 
de 2019, així, als 15.000,- euros que s’havien d’avançar es van restar els 13.619,72 
euros que estaven pendents de justificació per tal que l’entitat no hagués de fer 
l’ingrés i regularitzar així els pagaments. 
 

4. Vist que en data 30 d’abril de 2020 l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf presenta la darrera justificació i en el mateix document fa constar que 
renuncia al saldo existent no justificat. Per tant, cal tramitar l’acceptació de la 
renúncia per l’import no justificat del 2019 xifrat en 34.848,65 € en el sentit següent: 

 
a. Import no justificat: 25.977,73 € (Factor “Promoció Turística en mercats de 

proximitat) (núm. ajustament de valor 2003902438 a l’aplicació pressupostaria 
G/30201/43201/46700 per reducció aportació 2018-2019 - Contracte Programa). 

 
b. Import no justificat: 8.870,92 € (Factor de Gestió per 3.062,49 € i Factor de 

Garantia i corrector municipal per 5.808,43 €) (núm. ajustament de valor 
2003902504 a l’aplicació pressupostaria G/30202/43200/46700 per reducció 
aportació 2019- Contracte Programa). 

 
5. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 

Desenvolupament Econòmic del Garraf, aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 29 de setembre de 2016 (AJG 474/16) i formalitzat el 15 de novembre de 2016 
tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar l’esmentat 
conveni un cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions presentades. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de trenta-quatre mil vuit-cents quaranta-vuit 
euros amb seixanta-cinc cèntims (34.848,65 €) corresponent a l’aportació econòmica 
de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019 fixada en el Contracte Programa 
formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, vigent fins el 31 de desembre de 
2019. 
 
Segon. Reduir en la quantitat de trenta-quatre mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb 
seixanta-cinc cèntims (34.848,65 €) l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (Registre acord núm. 
106/19) per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa entre la 
Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf 
formalitzat en data 15 de novembre de 2016, quedant fixada l’aportació anual de 2019 
en la quantitat de cent vuit mil nou-cents quaranta-vuit euros amb trenta-cinc cèntims 
(108.948,35 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present 
acord i PROCEDIR a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa. 
 
Tercer. REDUIR l’import de 34.848,65 euros autoritzat i disposat (operació núm. 
1903000545 posicions 1 i 2) en quant a l’import de 8.870,92 euros, a l’aplicació 
pressupostaria G/30201/43201/46700 i en quant a l’import de 25.977,73 euros, a 
l’aplicació pressupostaria G/30202/43200/46700 de l’import total concedit mitjançant 
els corresponents ajustaments de valor negatius (2003902438) i (2003902504) 
respectivament, del vigent pressupost de la corporació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf.” 

 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
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Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació de 
l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007299).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 107/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de vigència fins el 
31 de desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG núm. 107/19), entre 

d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els 
conceptes següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   77.664 € 
Factor de gestió    12.772 € 
Projecte singular   15.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   24.071 € 
Total 129.507 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 
 

3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, pel que fa al “Factor de gestió”, s’evidencia que no han complert amb els 
factors: reunions amb el sector privat, formacions, total alumnes formats i el 
d’empreses i serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, CETS). Com que aquest 
factor tenia assignat un import unitari cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de 
gestió passant de 12.772,00 € a 10.666,43 €. Per aquest motiu s’ha disminuït 
proporcionalment el criteri no assolit, i s’ha de reduir aquest factor en 3.062,49 €. En 
relació al factor de garantia i corrector municipal l’entitat ha justificat per un import 
de 76.654,24. Pel que fa al factor de “Promoció turística en mercats de proximitat” 
l’entitat ha justificat per un import de 22.160,15 € . 
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4. Vist que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 30 de juliol de 2020 ha 
presentat un escrit de renúncia de la part no justificada de l’aportació del 2019, i per 
aquest motiu s’ha de tramitar l’acceptació de renúncia per un import de 5.026,18 € 
que corresponen a 3.062,49 € del “Factor de Gestió”, 1.009,76 € al Factor de 
Garantia i corrector municipal i 1.910,85 € pel factor de “Promoció turística en 
mercats de proximitat”. 

 
5. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, aprovat per decret de la Presidència en data 30 
d’agost de 2016 (registre resolució 8341/16) i formalitzat en data 27 d’octubre de 
2016 tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar 
l’esmentat conveni un cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions 
presentades.  

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de cinc mil vint-i-sis euros amb divuit cèntims 
(5.026,18 €) corresponent a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 
l’any 2019 fixada en el Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, vigent fins el 
31 de desembre de 2019. 
 
Segon. REDUIR en la quantitat en cinc mil vint-i-sis euros amb divuit cèntims 
(5.026,18 €) l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 14 de març de 2019 (Registre acord núm. 107/19) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, quedant 
fixada l’aportació anual de 2019 en la quantitat de cent vint-i-sis mil tres-cents noranta-
un euros amb seixanta-set cèntims (126.391,67 €), d’acord amb els termes establerts a 
la part expositiva del present acord i PROCEDIR a la liquidació de l’esmentat 
Contracte Programa. 
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Tercer. REDUIR l’import de 5.026,18 € autoritzat i disposat (operació número 
1903000641 posicions 1 i 2) en quant a l’import de 3.115,33 euros a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 i en quant a l’import de 1.910,85 euros a 
l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46501, de l’import total concedit, mitjançant 
els corresponents ajustaments de valor negatius (2003902439) i (2003902474) 
respectivament, del vigent pressupost de la corporació.  
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, 
formalitzat en data 22 de novembre de 2016, i procedir a la liquidació de 
l’esmentat Contracte Programa. (Exp. núm. 2016/0007314).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 109/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de novembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, de vigència fins el 31 de 
desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG núm. 109/19), entre 

d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els 
conceptes següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   66.971 € 
Factor de gestió    10.381 € 
Projecte singular   25.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   13.160 € 
Total 115.512 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 
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3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal de l’Anoia, 
corresponent al “Factor de gestió” gestionat per l’Oficina Tècnica de Turisme, 
s’evidencia que no han complert amb els factors: formacions, total alumnes formats 
i empreses, i serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, CETS). Com que aquest 
factor tenia assignat un import unitari cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de 
gestió passant de 10.381 € a 8.263 €. Per aquest motiu s’ha disminuït 
proporcionalment el criteri no assolit, i s’ha de reduir aquest factor en 2.118,00 €. 

 
4. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 

Comarcal de l’Anoia, aprovat per decret de Presidència en data 30 d’agost de 2016 
(registre resolució 8344/16) i formalitzat el 22 de novembre de 2016 tenia una 
vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar l’esmentat conveni un 
cop efectuats els ajustos derivats de les justificacions presentades.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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. REDUIR en la quantitat de dos mil cent divuit euros (2.118,00 €) l’aportació 
fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de març 
de 2019 (Registre acord núm. 109/19) per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 22 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, quedant fixada l’aportació anual de 2019 
en la quantitat de cent tretze mil tres-cents noranta-quatre euros (113.394,00 €), 
d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord i PROCEDIR  
a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa.  
 
Segon. REDUIR l’import de 2.118,00 € autoritzat i disposat (operació número 
1903000524) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2003902440) del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal de l’Anoia.”  
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53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la 
promoció dels municipis del Moianès, en data 16 de desembre de 2016, i 
procedir a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 
2016/0007316).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 111/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 16 de desembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG núm. 111/19), entre 

d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els 
conceptes següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   56.512 € 
Factor de gestió    20.947 € 
Projecte singular   20.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat     7.604 € 
Total 105.063 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen.  Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci per la promoció dels 

municipis del Moianès corresponent al  “Factor de gestió”  gestionat per l’Oficina 
Tècnica de Turisme, s’evidencia que no han complert amb els factors de reunions 
amb sector privat, total alumnes formats, d’empreses i serveis en projectes 
territorials (PIT, SICTED, CETS). D’acord amb l’establert a l’annex II es podrà 
disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Com que cada factor té assignat un 
import unitari cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió passant de 
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20.947,00 € a 19.903,14 €.  Per aquest motiu s’ha disminuït proporcionalment el 
criteri no assolit, i s’ha de reduir aquest factor en 1.043,86€. 

 
4. Vist que el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès presenta la darrera 

justificació de data 29 de juny de 2020 i en el mateix document fa constar que 
renuncia al saldo existent no justificat, i per aquest motiu s’ha de tramitar 
l’acceptació de renúncia per un import de 1.046,99€ que corresponen a 1.043,86 
del “Factor de Gestió” i 3,13 € pel factor de “Promoció turística en mercats de 
proximitat” . 

 
5. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el  Consorci per la 

promoció dels municipis del Moianès, aprovat per decret de la Presidència en data 
30 d’agost de 2016 (Registre resolució 8342/16) i posteriorment rectificat per 
decrets de la Presidència (ref. Registre 10301/16, 11992/16 i 2361/17) i formalitzat  
el 16 de desembre de 2016, tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, 
procedeix liquidar l’esmentat conveni un cop efectuats els ajustos derivats de les 
justificacions presentades. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de mil quaranta-sis euros amb noranta-nou 
cèntims (1.046,99 €) dels factors “Promoció turística en el mercat de proximitat” i 
“Factor de gestió” corresponent a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
per a l’any 2019 fixada en el Contracte Programa formalitzat en data 16 de desembre  
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès, vigent fins el 31 de desembre de 2019.  
 
Segon. Reduir en la quantitat de mil quaranta-sis euros amb noranta-nou cèntims 
(1.046,99 €) l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 14 de març de 2019 (Registre acord núm. 111/19) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 16 de desembre 
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels municipis 
del Moianès, quedant fixada l’aportació anual de 2019 en la quantitat de cent quatre 
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mil setze euros amb un cèntim (104.016,01 €), d’acord amb els termes establerts a la 
part expositiva del present acord, i PROCEDIR a la liquidació de l’esmentat Contracte 
Programa.  
 
Tercer. Reduir l’import de 1.046,99 € autoritzat i disposat (operació número 
1903000591 posicions 1 i 2) en quant a l’import de 1.043,86 euros a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 i en quant  a l’import de 3,13  euros a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46700 de l’import total concedit, mitjançant els 
corresponents ajustaments de valor negatius (2003902441) i (2003902476) 
respectivament, del vigent pressupost de la corporació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès.”   
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a la 
liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 21 de setembre de 2016, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona i al tancament de 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat 
Contracte Programa (Exp. núm.  2016/0006959).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 110/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de vigència fins el 31 de 
desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG 110/19), entre d’altres, 

estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els conceptes 
següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   86.008 € 
Factor de gestió    14.066 € 
Projecte singular   25.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   19.757 € 
Total 144.831 € 
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3. El Consell Comarcal d’Osona ha presentat les justificacions dels conceptes abans 
esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a l’any 2019, per tant 
es dona per tancada l’aportació corresponent a l’any 2019. 

 
4. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 

Comarcal d’Osona, aprovat per decret de la Presidència en data 21 de juliol de 
2016 (Registre resolució 7402/16) i formalitzat el 17 de novembre de 2016 tenia una 
vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar l’esmentat conveni un 
cop han estat verificades les justificacions presentades. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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. Procedir a la liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 21 de 
setembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona i al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 14 de març de 2019 (Registre acord núm. 110/19) per fer front a les 
obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord amb els termes 
establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a la 
liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven 
de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0006996).- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (AJG núm. 104/19) es 

va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que 
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deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016 entre 
la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen de 14 de març de 2019 (AJG 104/19), entre d’altres, 

estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019 distribuïts en els conceptes 
següents:  

 
Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   84.854 € 
Factor de gestió    28.169 € 
Projecte singular   25.000 € 
Promoció turística en el mercat de proximitat   30.000 € 
Total 168.023 € 

 
3. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat les justificacions dels 

conceptes abans esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a 
l’any 2019, per tant es dona per tancada l’aportació corresponent a l’any 2019. 

 
4. Atès que el Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 

Turisme del Baix Llobregat, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 29 de 
setembre de 2016 (AJG 471/16), modificat per acord de la Junta de Govern de data 
22 de desembre de 2016 (AJG 721/16) i formalitzat en data 22 de desembre de 
2016 tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2019, procedeix liquidar 
l’esmentat conveni un cop han estat verificades les justificacions presentades. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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. Procedir a la liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat i al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2019 aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (Registre acord núm. 104/19) per fer 
front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord amb els 
termes establerts a la part expositiva del present acord. 
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Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.” 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, amb l'objecte 
de finançar les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars en els municipis de la demarcació de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2020-2021 (Exp. núm. 
2020/12367).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona que dóna suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, 
musicals i les arts visuals.  
 
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dóna suport a la 
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la 
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques 
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a 
l’oferta cultural i artística per als escolars. Està implementat a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Maresme, el Garraf i Osona a 
excepció d’alguns municipis. 
 
L’Àrea de Cultura vol donar suport al desenvolupament de projectes de criteris i 
objectius similars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa Anem al teatre amb l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les programacions 
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars.  
 
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist 
afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per 
combatre-la, s’ha considerat la possibilitat de finançar activitats planificades pel curs 
2020/21, o activitats inicialment previstes en aquest període que no es puguin realitzar 
però que la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a 
l’objecte de la subvenció. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 17 de setembre 
de 2020 (registre d’acords 434/2020), va aprovar la convocatòria i les bases 
especifiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
destinada a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars en els municipis de la demarcació de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al teatre, per al curs escolar 2020-2021 (codi 202020205120012043). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar 
en data 22 de setembre de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 524319.  
 
Vista la clàusula onzena de l’esmenada convocatòria, relativa a la quantia total 
màxima de les subvencions a atorgar i la seva consignació pressupostària, que 
estableix que aquest import màxim serà de dos-cents mil euros (200.000.- EUR) dels 
quals vuitanta-set mil euros (87.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 
2020, i cent tretze mil euros (113.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 
2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46201, tot i que depenent dels ens beneficiaris també 
poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46300, 
G/40103/33410/46500 i G/40103/33410/46700 del pressupost de l’any 2020, i 
anàlogues del pressupost 2021. 
 
Atès que els ens beneficiaris que han participat a la present convocatòria són en la 
seva totalitat ajuntaments de la demarcació de Barcelona no es fa necessari cap 
reajustament de l’autorització de crèdit inicialment aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 17 de setembre de 2020, en el sentit de redistribuir l’import depenent 
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dels ens beneficiaris, tot i que cal reduir l’autorització per menor disposició de la 
despesa. 
 
Vista la clàusula tretzena de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta 
de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent acta que s’ha celebrat el dia 24 de novembre de 2020. 
 
Vist l’informe de data 19 de novembre de 2020 emès per la cap de l’Oficina de Difusió 
Artística de la Gerència de Serveis de Cultura en què valora les sol·licituds 
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el Decret 4573/20, de 18 de maig, de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
mitjançant el qual s’estableixen mesures i criteris en matèria de subvencions per fer 
front a les conseqüències derivades de la COVID-19, en coherència amb l’estat 
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria número 
12043/2020 aprovada per acord de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 
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2020 (registre d’acords 434/2020) amb l’objecte de finançar les programacions d’arts 
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la demarcació de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 
2020-2021, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als 
següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
 
 

NIF ENS Import 
sol·licitat Punts Import 

concedit 
P0801400C Ajuntament d'Aiguafreda 396,92 € 80 205 € 
P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 5.556,55 € 91 3.545 € 
P0804500G Ajuntament de Cardedeu 20.025,00 € 90 7.220 € 
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 5.499,81 € 94 1.280 € 
P0806600C Ajuntament de Centelles 4.005,00 € 97 4.005 € 
P0813300A Ajuntament de Figaró-Montmany 793,84 € 80 205 € 
P0809500B Ajuntament de Granollers 20.722,50 € 97 16.345 € 
P0808700I Ajuntament de La Garriga 14.241,50 € 80 8.545 € 
P0808500C Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 15.772,54 € 97 14.090 € 
P0810400B Ajuntament de La Llagosta 5.369,15 € 97 2.680 € 
P0810500I Ajuntament de Llinars del Vallès 2.418,52 € 63 1.450 € 
P0810900A Ajuntament de Malgrat de Mar 3.586,00 € 90 800 € 
P0811300C Ajuntament de Martorell  15.000,00 € 100 6.590 € 
P0812400J Ajuntament de Montcada i Reixac 7.908,60 € 100 4.655 € 
P0813500F Ajuntament de Montornès del Vallès 12.500,00 € 77 7.500 € 
P0814600C Ajuntament d'Olesa de Montserrat 1.773,14 € 95 1.595 € 
P0815400G Ajuntament de Palafolls 2.151,60 € 90 960 € 
P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 9.232,67 € 100 8.460 € 
P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar 5.961,72 € 100 3.295 € 
P0819700F Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 2.263,60 € 91 1.635 € 
P0820600E Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 2.258,21 € 100 2.255 € 
P0820900I Ajuntament de Sant Feliu de Codines 2.200,90 € 94 1.760 € 
P0823800H Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 3.680,50 € 94 2.025 € 
P0825900D Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 3.465,48 € 100 3.465 € 
P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 1.846,79 € 100 515 € 
P0827900B Ajuntament de Terrassa 8.352,50 € 100 7.515 € 
P0828400B Ajuntament de Tordera 5.816,52 € 100 4.685 € 
P0829100G Ajuntament de Vacarisses 4.435,00 € 91 1.670 € 
P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 674,51 € 100 670 € 
P0829700D Ajuntament de Vallromanes 3.070,00 € 85 1.085 € 
P0830200B Ajuntament de Viladecans 10.050,00 € 100 4.520 € 
P0830700A Ajuntament de Vilalba Sasserra 353,75 € 97 350 € 
P0831000E Ajuntament de Vilanova del Vallès 3.500,00 € 91 2.870 € 
    128.445 € 

 
Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits la sol·licitud de l’Ajuntament 
de Viladecavalls (NIF P0830100D) per no presentar una programació amb un mínim 
de tres espectacles; i a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (NIF P0821000G) per 
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no rectificar les esmenes requerides en temps i forma d’acord amb la base vuitena de 
la convocatòria i bases específiques. 
 
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de 
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al 
curs escolar 2020-21, segons estableix la convocatòria i atenent a la disponibilitat 
pressupostària: 
 

“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de 
valoració fixats a la base 10 de la convocatòria i bases específiques. La puntuació màxima a 
assolir per la totalitat del projecte era de 100 punts, 80 punts corresponents a l’apartat de 
“Programació d’espectacles” i 20 punts corresponents a l’apartat “Pressupost previst de 
l’activitat”. 
 
Totes les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 60 punts i 
han estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com 
estableix la base 10 de la convocatòria i bases específiques. 
 
Dins de l’apartat de “Programació d’espectacles” (80 punts), s’ha valorat: 
 
Criteri 1: Qualitat artística dels espectacles (fins a 40 punts), s'han valorat positivament les 
programacions que presenten propostes artístiques amb òptima coherència entre la 
dramatúrgia, l’escenografia i la interpretació teatral o musical. Cada proposta artística també 
s’ha valorat tenint en compte el reconeixement públic (premis i crítica del sector d’aquell 
espectacle). 
 
Criteri 2: Diversitat de gèneres artístics (fins a 20 punts), s’ha valorat amb la màxima 
puntuació les programacions que ofereixen varietat de gèneres artístics, incloent en la seva 
programació com a mínim 3 gèneres artístics, i en menor puntuació les que només 
n’ofereixen 2 ó 1, aplicant el barem que s’indica a la base 10 de la convocatòria i bases 
específiques: 
 
- Programacions que contemplin com a mínim 3 gèneres artístics diferents, o un mínim de 

dos gèneres en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants: 20 punts. 
- Programacions que contemplin 2 gèneres artístics diferents: 15 punts. 
- Programacions que contemplin 1 gènere artístic: 10 punts. 
Criteri 3: Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu (fins a 20 punts), s’ha 
valorat amb la màxima puntuació les programacions amb el percentatge més alt d’idoneïtat 
dels espectacles a cada nivell educatiu, atenent a la temàtica, la posada en escena i la 
interpretació dels espectacles proposats, considerant que el nombre total d’espectacles 
correspon al 100 % de la programació i en base al volum d’espectacles que s’han adequat 
al nivell d’edat adient, s’ha puntuat la programació amb més o menys punts aplicant el 
barem que indica la base 10 de la convocatòria i bases específiques: 
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- Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 90 i el 100 % de les propostes: 
20 punts 

- Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 50 i el 89 % de les propostes: 
15 punts 

- Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 20 i el 49 % de les propostes: 
10 punts 

- Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles és inferior al 20 %: 0 punts 
 
Quan en la programació presentada per l’ens sol·licitant s’han inclòs activitats no 
subvencionables establertes a la base 2 de la convocatòria i bases específiques no s’han 
tingut en consideració a l’hora de valorar la proposta. 
 
Dins de l’apartat de “Pressupost previst de l’activitat” (20 punts), s’ha valorat: 
 
Criteri 4: Sostenibilitat i coherència econòmica del programa (fins a 20 punts), s'ha valorat 
positivament els pressupostos sostenibles i coherents tenint en compte l’equilibri entre els 
ingressos i les despeses subvencionables (especificades a la base 17 punt 1 de la 
convocatòria i bases específiques). S’ha valorat amb la màxima puntuació els pressupostos 
que amb els ingressos de l’alumnat es cobreixen els percentatges establerts atenent als 
barems detallats a la base 10 de la convocatòria i bases específiques: 
 
a) Municipis sense necessitat de contractar transport o bé per a un màxim d’un 30 % dels 

espectadors: 
 

- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 50 % o més de la despesa: 20 punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 45 % i un 49 % de la despesa: 10 

punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 45 % de la despesa: 0 punts 

 
b) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 30 % i fins a un 70 % 

dels espectadors: 
 

- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 40 % o més de la despesa: 20 punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 35 % i un 39 % de la despesa: 10 

punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 35 % de la despesa: 0 punts 

 
c) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 70 % dels espectadors: 
 

- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 30 % o més de la despesa: 20 punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 25 % i un 29 % de la despesa: 10 

punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 25 % de la despesa: 0 punts 

 
Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant sobrepassa el cost unitari màxim per 
espectador establert a la base 17 punt 2 de la convocatòria i bases específiques, s’ha 
reajustat seguint els criteris establerts a la mateixa base. 
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Tal i com s’indica en aquesta mateixa base, atesa les regulacions i mesures que es derivin 
per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a 
mesura excepcional i amb la finalitat de donar la  màxima viabilitat a les actuacions objecte 
de subvenció que s'han vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les 
mesures preses per combatre-la, es considera la possibilitat de finançar activitats 
planificades pel curs 2020/21, o activitats inicialment previstes en aquest període que no es 
puguin realitzar però que la seva organització hagi comportat despeses directament 
destinades a l’objecte de la subvenció, i s’han avaluat d’acord amb els criteris objectius de 
valoració aplicats amb la ponderació indicada en aquest punt i en referència a la planificació 
presentada a la sol·licitud. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
 

NIF Ens Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 Total 

P0811300C Ajuntament de Martorell 40 20 20 20 100 
P0812400J Ajuntament de Montcada i Reixac 40 20 20 20 100 
P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 40 20 20 20 100 
P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar 40 20 20 20 100 

P0820600E Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 40 20 20 20 100 

P0825900D Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 40 20 20 20 100 

P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 40 20 20 20 100 
P0827900B Ajuntament de Terrassa 40 20 20 20 100 
P0828400B Ajuntament de Tordera 40 20 20 20 100 
P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 40 20 20 20 100 
P0830200B Ajuntament de Viladecans 40 20 20 20 100 
P0806600C Ajuntament de Centelles 37 20 20 20 97 
P0809500B Ajuntament de Granollers 37 20 20 20 97 

P0808500C Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès 37 20 20 20 97 

P0810400B Ajuntament de La Llagosta 37 20 20 20 97 
P0830700A Ajuntament de Vilalba Sasserra 37 20 20 20 97 
P0814600C Ajuntament d' Olesa de Montserrat 40 15 20 20 95 
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 34 20 20 20 94 

P0820900I Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 34 20 20 20 94 

P0823800H Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 34 20 20 20 94 

P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 31 20 20 20 91 

P0819700F Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 31 20 20 20 91 

P0829100G Ajuntament de Vacarisses 31 20 20 20 91 
P0831000E Ajuntament de Vilanova del Vallès 31 20 20 20 91 
P0804500G Ajuntament de Cardedeu 40 20 20 10 90 
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NIF Ens Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 Total 

P0810900A Ajuntament de Malgrat de Mar 40 10 20 20 90 
P0815400G Ajuntament de Palafolls 40 10 20 20 90 
P0829700D Ajuntament de Vallromanes 25 20 20 20 85 
P0801400C Ajuntament d'Aiguafreda 40 20 20 0 80 
P0813300A Ajuntament de Figaró-Montmany 40 20 20 0 80 
P0808700I Ajuntament de La Garriga 40 20 20 0 80 

P0813500F Ajuntament de Montornès del 
Vallès 37 20 20 0 77 

P0810500I Ajuntament de Llinars del Vallès 28 15 20 0 63 
 
Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions d’arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars en els municipis de la demarcació de Barcelona on la 
Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2020-2021segons 
estableix la convocatòria i les bases específiques 
 
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i bases específiques l’import a concedir 
s’ha determinat establint un percentatge de suport sobre el dèficit subvencionable 
(diferència entre les despeses subvencionables i els ingressos de l’alumnat) en base als 
punts obtinguts en la valoració de la programació i del pressupost, i al nombre d’habitants 
del municipi, de la forma següent: 
 
a) Municipis iguals o inferiors a 20.000 habitants: 
 

- entre  95  i 100 punts: 50 % del dèficit 
- entre  85 i 94 punts: 40 % del dèficit 
- entre  60 i 84 punts: 30 % del dèficit 

 
b) Municipis superiors a 20.000 habitants: 
 

- entre  95 i 100 punts: 45 % del dèficit 
- entre  85 i 94 punts: 35 % del dèficit 
- entre  60 i 84 punts: 25 % del dèficit 

 
Igualment a la base 12, s’estableix un import màxim de subvenció de 20.000 € i una quantia 
mínima de subvenció de 150 €.  
 
No s’ha concedit cap ajut econòmic que superi el 50 % del dèficit subvencionable. 
 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, ha superat l’import 
sol·licitat, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 
 
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa en múltiples de 5 dels ajuts atorgats.” 

 
Quart. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit aprovat per acord de Junta de 
Govern numero 434 de data 17 de setembre de 2020, en la quantia total de setanta-un 
mil cinc-cents cinquanta-cinc euros.- (71.555.- EUR), dels quals trenta-un mil cent vint-
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i-vuit (31.128.- EUR) corresponen a l’anualitat 2020 amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46201 i quaranta mil quatre-cents vint-i-set euros 
(40.427.- EUR) corresponen a l’anualitat 2021 amb càrrec a l’aplicació anàloga a la 
G/40103/33410/46201 ja que no s’ha esgotat en la seva totalitat la consignació 
pressupostària aprovada a l’efecte.  
  
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de cent vint-i-vuit mil quatre-cents quaranta-cinc euros (128.445.- EUR),  a càrrec 
de  l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201 del pressupost de despeses de 
2020 i a càrrec de l’aplicació anàloga del pressupost de despeses de 2021 de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF ENS Import 
concedit 

Posició 
comptable 
Operació 

2003004815 
P0801400C Ajuntament d'Aiguafreda 205 € 1/2 
P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 3.545 € 3/4 
P0804500G Ajuntament de Cardedeu 7.220 € 5/6 
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 1.280 € 7/8 
P0806600C Ajuntament de Centelles 4.005 € 9/10 
P0813300A Ajuntament de Figaró-Montmany 205 € 11/12 
P0809500B Ajuntament de Granollers 16.345 € 13/14 
P0808700I Ajuntament de La Garriga 8.545 € 15/16 
P0808500C Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 14.090 € 17/18 
P0810400B Ajuntament de La Llagosta 2.680 € 19/20 
P0810500I Ajuntament de Llinars del Vallès 1.450 € 21/22 
P0810900A Ajuntament de Malgrat de Mar 800 € 23/24 
P0811300C Ajuntament de Martorell 6.590 € 25/26 
P0812400J Ajuntament de Montcada i Reixac 4.655 € 27/28 
P0813500F Ajuntament de Montornès del Vallès 7.500 € 29/30 
P0814600C Ajuntament d'Olesa de Montserrat 1.595 € 31/32 
P0815400G Ajuntament de Palafolls 960 € 33/34 
P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 8.460 € 35/36 
P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar 3.295 € 37/38 
P0819700F Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 1.635 € 39/40 
P0820600E Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 2.255 € 41/42 
P0820900I Ajuntament de Sant Feliu de Codines 1.760 € 43/44 
P0823800H Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2.025 € 45/46 
P0825900D Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 3.465 € 47/48 
P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 515 € 49/50 
P0827900B Ajuntament de Terrassa 7.515 € 51/52 
P0828400B Ajuntament de Tordera 4.685 € 53/54 
P0829100G Ajuntament de Vacarisses 1.670 € 55/56 
P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 670 € 57/58 
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NIF ENS Import 
concedit 

Posició 
comptable 
Operació 

2003004815 
P0829700D Ajuntament de Vallromanes 1.085 € 59/60 
P0830200B Ajuntament de Viladecans 4.520 € 61/62 
P0830700A Ajuntament de Vilalba Sasserra 350 € 63/64 
P0831000E Ajuntament de Vilanova del Vallès 2.870 € 65/66 
   TOTAL 128.445 €  

 
Sisè. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al 
pressupost de l’any 2020 la quantitat global de CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-DOS EUROS (55.872.- EUR) a càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/40103/33410/46201; i a càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga a la  
G/40103/33410/46201 del pressupost de l’any 2021 la quantitat global de SETANTA-
DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS (72.573.- EUR), condicionada a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb el següent detall: 
 

NIF ENS Import 
concedit 

Anualitat 
2020 

Anualitat 
2021 

Posició 
comptable 
Operació 

2003004815 
P0801400C Ajuntament d'Aiguafreda 205 € 89 € 116 € 1/2 
P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 3.545 € 1.542 € 2.003 € 3/4 
P0804500G Ajuntament de Cardedeu 7.220 € 3.141 € 4.079 € 5/6 
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 1.280 € 557 € 723 € 7/8 
P0806600C Ajuntament de Centelles 4.005 € 1.742 € 2.263 € 9/10 
P0813300A Ajuntament de Figaró-Montmany 205 € 89 € 116 € 11/12 
P0809500B Ajuntament de Granollers 16.345 € 7.110 € 9.235 € 13/14 
P0808700I Ajuntament de La Garriga 8.545 € 3.717 € 4.828 € 15/16 

P0808500C Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès 14.090 € 6.129 € 7.961 € 17/18 

P0810400B Ajuntament de La Llagosta 2.680 € 1.166 € 1.514 € 19/20 
P0810500I Ajuntament de Llinars del Vallès 1.450 € 631 € 819 € 21/22 
P0810900A Ajuntament de Malgrat de Mar 800 € 348 € 452 € 23/24 
P0811300C Ajuntament de Martorell 6.590 € 2.867 € 3.723 € 25/26 
P0812400J Ajuntament de Montcada i Reixac 4.655 € 2.025 € 2.630 € 27/28 

P0813500F Ajuntament de Montornès del 
Vallès 7.500 € 3.262 € 4.238 € 29/30 

P0814600C Ajuntament d'Olesa de Montserrat 1.595 € 694 € 901 € 31/32 
P0815400G Ajuntament de Palafolls 960 € 418 € 542 € 33/34 
P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 8.460 € 3.680 € 4.780 € 35/36 
P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar 3.295 € 1.433 € 1.862 € 37/38 

P0819700F Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 1.635 € 711 € 924 € 39/40 
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NIF ENS Import 
concedit 

Anualitat 
2020 

Anualitat 
2021 

Posició 
comptable 
Operació 

2003004815 

P0820600E Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 2.255 € 981 € 1.274 € 41/42 

P0820900I Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 1.760 € 766 € 994 € 43/44 

P0823800H Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 2.025 € 881 € 1.144 € 45/46 

P0825900D Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 3.465 € 1.507 € 1.958 € 47/48 

P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 515 € 224 € 291 € 49/50 
P0827900B Ajuntament de Terrassa 7.515 € 3.269 € 4.246 € 51/52 
P0828400B Ajuntament de Tordera 4.685 € 2.038 € 2.647 € 53/54 
P0829100G Ajuntament de Vacarisses 1.670 € 726 € 944 € 55/56 
P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 670 € 291 € 379 € 57/58 
P0829700D Ajuntament de Vallromanes 1.085 € 472 € 613 € 59/60 
P0830200B Ajuntament de Viladecans 4.520 € 1.966 € 2.554 € 61/62 
P0830700A Ajuntament de Vilalba Sasserra 350 € 152 € 198 € 63/64 
P0831000E Ajuntament de Vilanova del Vallès 2.870 € 1.248 € 1.622 € 65/66 
   TOTALS 128.445 € 55.872 € 72.573 €  

 
Setè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats serà 
el comprés entre el 20 de maig i l’1 d’octubre de 2021 com a màxim, d’acord amb 
l’article 21 de la convocatòria aprovada. 

 
Vuitè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Novè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, per ampliar els recursos del cicle formatiu de grau 
mitjà de Confecció i Moda, amb codi TX50, i del cicle formatiu de grau superior 
de Patronatge i Moda, amb codi TXE0, que imparteix l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, de Canet de Mar (Exp. núm. 2020/15467).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
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Dictamen retirat a petició del servei gestor. 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga, des de l'1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, del 
Programa "Targeta moneder d'impacte social" destinat als ens locals, consorcis 
locals i entitats privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d'alimentació d'urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 
2018/5184).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d’abril de 2018 

aprovà el Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de 
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a 
cobrir les necessitats bàsiques (BOPB de 7 de maig de 2018). 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 9 de juliol de 

2020, aprovà el Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
l’aprovació de l’Addenda del programa “Targeta moneder d’impacte social”. Amb 
l’aprovació d’aquesta addenda s’amplien als Consorcis Locals i a les Entitats 
Privades d’iniciativa social que també presten ajuts d’alimentació i de suport a les 
necessitats bàsiques, com a destinataris del Programa “Targeta moneder d’impacte 
social”.  

 
3. El punt sisè, d’aquet Programa, fixa com a període de vigència des de l’endemà de 

la seva publicació al BOPB i fins el 31 de desembre de 2018 podent prorrogar-se 
per acord exprés de les parts, per un període de fins a 4 anys addicionals. 

 
4. El Programa esmentat va ser prorrogat per a l’any 2020 per Acord de la Junta de 

Govern de data 19 de desembre de 2019. 
 
5. Es vol prorrogar, per a l’any 2021, el Programa “Targeta moneder d’impacte social” 

destinat als Ens locals, Consorcis Locals i Entitats Privades de la demarcació de 
Barcelona amb l’objectiu de continuar prestant ajuts d’alimentació d’urgència social i 
per a cobrir les necessitats bàsiques.  

 
6. Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis 

socials municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació i per a cobrir les seves 
necessitats bàsiques mitjançant una targeta moneder de precàrrega, amb la finalitat 
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principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’una forma més 
racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis 
socials municipals. 

 
7. Aquesta targeta moneder, és una targeta amb un valor monetari definit pels 

professionals dels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de 
Barcelona i els professionals de les entitats d’Iniciativa social, que evita 
l’estigmatització del beneficiari de la targeta, en poder escollir una gran diversitat 
d’aliments frescos i productes de primera necessitat (d’higiene personal, de cures 
per especials necessitats, de neteja, específics per nadons, etc..) en establiments 
normalitzats i no haver d’acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments. 

 
8. En tot cas, la vigència d’aquest Programa i de les seves prorrogues restarà 

supeditada a la vigència del conveni entre la Diputació de Barcelona, “la Caixa,  i 
MoneyToPay per regular les obligacions de les parts en el desenvolupament del 
Programa Targeta moneder d’impacte social. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com el 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, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la 
coordinació dels serveis públics municipals. 

 
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs 

locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que 
determinin les lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les 
persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les 
polítiques d’acolliment dels immigrants. 

 
3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 

article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals 
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les 
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els 
articles 31 i 32. 

 
4. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a 
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aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a 
la consecució de finalitat d’interès comú. 

 
5. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
6. Vist l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 
7. Vist l'apartat 3.4.k.1) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/20, en data 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la pròrroga, des de l’1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre 
de 2021, del Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals, 
Consorcis locals i Entitats Privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d’alimentació d’urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques, aprovat per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril de 2018 
(BOPB de 7 de maig de 2018), prorrogat per a l’any 2020 per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2019 (BOPB de 24 
de desembre de 2019), i modificat per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 9 de juliol de 2020 (BOPB de 14 de juliol de 2020). 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la pròrroga del Programa “Targeta 
moneder d’impacte social”.” 

 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
modificacions de les activitats dels projectes presentats a la convocatòria núm. 
202020195120011533, atès que no es perjudiquen interessos de tercers i no 
produeixen una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció (Exp. núm. 2020/182).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
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1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 35, de data 30 
de gener de 2020, es va aprovar la convocatòria (núm. 202020195120011533), que 
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2020. 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 399, de data 

30 de juliol de 2020,  es va aprovar la concessió de les subvencions esmentades. 
 
3. La base 16, de les bases específiques de la convocatòria estableixen el següent: 
 

“16. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució: 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
Les entitats beneficiàries que realitzin una proposta motivada de modificació dels terminis 
d’execució o d’altres obligacions en els termes expressats al paràgraf anterior, hauran 
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar presentant-la a la 
Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona abans del 15 d’octubre de 2020. La proposta 
es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a 
la data de la seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa. 
 
No s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. En cas que es 
produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el 
realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria d’activitats.” 

 
4. Vist que dues entitats han presentat, en els termes establerts a la Base 16, 

sol·licitud de modificació de les activitats establertes en el projecte inicial. 
 

5. Vist l’informe emès pel gerent de Serveis de Benestar Social que, en la part que ens 
interessa, es reprodueix a continuació: 

 
• ASSOCIACIÓ APRENEM PER A LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB 

TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA) 
 
[...] 
 
En data 1 d’octubre de 2020, l’entitat ha presentat proposta motivada de modificació de les 
activitats previstes en el projecte inicial, ja que a conseqüència de la COVID-19, el projecte 
presentat a la convocatòria s’ha vist alterat i per tant, algunes actuacions previstes no s’han 
pogut dur a terme o s’han hagut de modificar.  
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Les activitats previstes en el projecte inicial i que no es podran fer són les que comporten 
pernoctació dels caps de setmana, les activitats en contacte amb la natura, les d’esport i 
aventura i, les destinades al descans i empoderament dels pares i mares, amb l’objectiu de 
facilitar l’ampliació de les seves xarxes socials.   
 
En el seu lloc, s’ofereixen activitats de suport en un entorn i context familiar (domicili, 
recursos del barri i acompanyaments al diferents recursos comunitaris) en tasques 
específiques relacionades directament amb la persona amb TEA, amb el suport a les 
activitats bàsiques de la vida diària, desplaçaments i passejos, visites, activitats d'oci i lleure, 
fer exercici a l'aire lliure, etc.  
 
El nou plantejament d’activitats no suposa un canvi substancial del projecte original ja que 
l’objectiu és el mateix, donar temps de respir a les famílies cuidadores i per tant  mantindria 
el mateix rang de puntuació en la convocatòria de subvencions i, també mantindria, l’import 
atorgat, ja que continua oferint un conjunt d'activitats diversificades que permeten combinar 
espais en família amb espais personals de descans i empoderament, amb la finalitat de 
garantir el benestar de tots els seus membres i espais de qualitat que contribueixin a millorar 
la qualitat de vida familiar.  

[...]  
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA 
 
[...] 
 
En data 14 d’octubre de 2020, l’entitat ha presentat proposta motivada de modificació de les 
activitats previstes en el projecte inicial, ja que donada la situació de la pandèmia de 
COVID-19, no van poder portar a terme les colònies d'estiu ja que el Consell Consultiu de 
l’entitat, format per reconeguts hematòlegs de prestigi que porten el tractament de la 
infància amb hemofília a Catalunya, van recomanar no fer-ho. 
 
El projecte presentat a la convocatòria vol oferir una activitat de lleure pels infants i joves 
amb hemofília amb les garanties sanitàries que aquests necessiten: infermeria i possibilitat 
d’administrar tractaments en vena les 24h. Les colònies tenien previst realitzar-les del 1 al 
10 de juliol de 2020. 
 
Els canvis que presenta l’entitat en relació a les activitats del projecte són: 
 
• Les dates de realització de les colònies passen de l’estiu a l’hivern. 
• El temps de durada passen d’una setmana a un cap de setmana. 
• Les activitats a realitzar que havien previst a l’estiu (piscina, jocs, activitats a l’aire lliure), 

les volen canviar per anar a fer esqui de fons.  
 
El nou plantejament d’activitats no suposa un canvi substancial del projecte original ja que 
l’objectiu és el mateix, oferir una activitat de lleure pels infants i joves amb hemofília i per 
tant  mantindria el mateix rang de puntuació en la convocatòria de subvencions i, també 
mantindria, l’import atorgat, ja que continua oferint un conjunt d'activitats destinades als 
infant i joves amb hemofília amb les garanties sanitàries que aquests necessiten: infermeria 
i possibilitat d’administrar tractaments en vena les 24h.   

[...] 
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6. Vist que el gerent de Serveis de Benestar Social, com a òrgan instructor del 

procediment, ha elevat a l’òrgan col·legiat informe motivat proposant l’acceptació de 
la modificació de les activitats sol·licitades per les entitats Aprenem i Associació 
Catalana de l'Hemofília.  

 
7. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat, reunit, de forma virtual, el 30 de 

novembre de 2020, que ha estat formalitzada en la corresponent Acta, rectificada 
pel mateix òrgan col·legiat en data 10 de desembre de 2020, favorable a 
l’acceptació de la modificació de les activitats sol·licitades per Aprenem i 
l’Associació Catalan de l’Hemofília, en els termes establerts a l’informe del gerent 
de Serveis de Benestar Social. 

 
8. Vist que no es perjudiquen interessos de tercers i que es produeix una alteració en 

les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base 16 de les Bases específiques de la convocatòria (núm. 

202020195120011533), aprovades per acord, núm.: 35, de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 30 de gener de 2020. 

 
2. L’article 25 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

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

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

competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i 
publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR, d’acord amb el que s’estableix a la part expositiva, les 
modificacions de les activitats dels projectes presentats a la convocatòria (núm. 
202020195120011533), per les següents entitats, atès que no es perjudiquen 
interessos de tercers i que es produeix una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció: 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM 

PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 
COMPTABLE 

2020/0005318 G64177421 

APRENEM, 
ASSOCIACIÓ PER 
A LA INCLUSIÓ DE 
LES PERSONES 
AMB TRASTORN 
DE L'ESPECTRE 
AUTISTA 

Caps de 
setmana de 
respir en 
família 

82       17.418,71 €  2003002407/005 

2020/0004969 G58545617 
ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
L'HEMOFÍLIA 

Colònies 
inclusives per 
a infants i 
joves amb 
hemofília 

67      1.046,44 €  2003002561/298 

 
Segon. NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta als interessats 
 
Tercer. PUBLICAR en el BOPB els presents acords.” 

 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació "Supervisió d'equips de Serveis 
Socials Bàsics de municipis de més de 20.000 habitants" del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 2018/20316).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Per acord núm.: 63 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 
de febrer de 2019, es va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons 
de prestació “Supervisió d'equips de Serveis Socials Bàsics de municipis de més de 
20.000 habitants" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019. 
 
Per decret núm.: 6966 de la presidència delegada en funcions de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, de data 28 de maig de 2019, es va aprovar l’acceptació de la renúncia, 
tàcitament efectuada, d’aquells ens locals que no van acceptar el Fons en el termini 
establert i aprovar incrementar l’ajut atorgat a aquells ens locals que havien acceptat 
expressament.  
 
Un cop finalitzat el termini de justificació es va constatar que restaven imports sense 
justificar que calia liquidar. 
 
Per decret núm.: 10795 de la presidència delegada de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar, de data 6 de novembre de 2020, es va aprovar la liquidació 
provisional d’aquest fons de prestació, habilitant un període d’audiència de quinze dies 
hàbils per a que els ens locals que s’hi relacionaven poguessin presentar al·legacions. 
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Atès que transcorregut el període d’audiència, sense que s’hagin presentat 
al·legacions, s’ha de procedir a la liquidació definitiva del fons de prestació “Supervisió 
d'equips de Serveis Socials Bàsics de municipis de més de 20.000 habitants" del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019. 
 
Atès que escau reajustar la despesa autoritzada i disposada per un import total de 
6.359,40.-€, corresponent a la suma dels imports dels ajuts minorats per l’avançament 
efectuat. 
 
Vist el punt 3.5.d) de 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 (BOPB 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 liquidació definitiva del fons de prestació “Supervisió d'equips de 
Serveis Socials Bàsics de municipis de més de 20.000 habitants" del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019. 
 
Segon. APROVAR la revocació total dels imports dels recursos econòmics que 
s’indiquen a continuació, per manca de justificació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Import 
concedit 

Import  
avançat "a 
justificar" 

Import 
justificat 

- verificat 

Import  
revocat 

Núm. operació 
comptable  

Ajustament 
de valor 
negatiu 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 19/Y/265627 Supervisió d'equips de 
Serveis Socials Bàsics de 
municipis de més de 20.000 
habitants 

6.510,60 € 2.661,00 € 0,00 € 6.510,60 € 1903000382/31 2003902430 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 19/Y/265639 Supervisió d'equips de 
Serveis Socials Bàsics de 
municipis de més de 20.000 
habitants 

4.425,30 € 1.915,50 € 0,00 € 4.425,30 € 1903000382/19 2003902432 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Tercer. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats que es 
reprodueixen a continuació: 
 
Ens local NIF CODI XGL Import a 

reintegrar 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 19/Y/265627 2.661,00 € 
Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 19/Y/265639 1.915,50 € 

 
Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva a favor de la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, en els terminis següents: 
 
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des 
de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.  
 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici les quanties esmentades, si escau. 
 
Quart. REDUIR la disposició de la despesa relativa als ajuts revocats per un import de 
sis mil tres-cents cinquanta-nou euros amb quaranta cèntims (6.359,40.-€) a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/46281 del pressupost 2020, no efectuant-se cap 
reintegrament a dita aplicació pressupostària, donat que la despesa s’ha incorporat al 
pressupost actual com a romanent de crèdit. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
definitiva de la revocació total de les subvencions concedides a diverses 
entitats, en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 20 de 

desembre de 2018 (Registre d’acords núm. 671), aprovà la convocatòria núm. 
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201920185120010353 i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2019. 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 11 

d’abril de 2019 (Registre d’acords núm. 171), va aprovar l’atorgament de 
subvencions, en el marc de la convocatòria núm. 201920185120010353, 
esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 

d’octubre de 2020 (Registre d’acords núm. 530), va aprovar inicialment la revocació 
total de les subvencions concedides, entre d’altres a les següents entitats, donat 
que a la finalització del termini de justificació i d’esmena, les entitats no havien 
presentat la preceptiva justificació de la subvenció o no havien esmentat 
correctament el compte justificatiu, d’acord amb l’establert a les bases 22 i 23 de la 
convocatòria, atorgant un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de quinze 
dies hàbils: 
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Beneficiari NIF Actuació subvencionada 
Import 

subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

Import a 
revocar 

Núm. Operació 
comptable  

Aplicació 
Pressupostària 

Associació 
Cultural Islàmica 

de Cabrils 
G65256695 Conviure entre dos móns (2ª 

part) 1.708€ 1.708€ 1.708€ 1903000930/92 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Treballadors 
Pakistanesos 

G62462650 Formació i xerrades per l'accés a 
la nacionalitat 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930/126 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Planificació 
Familiar de 
Catalunya i 

Balears 

G08914475 

Capacitació de diferents grups 
de dones com a agents de salut 
per a la promoció i prevenció en 

drets i la salut sexual i 
reproductiva 

5.682€ 5.682€ 5.682€ 1903000930/9 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones Directives i 

Professionals 
De l’Acció Social 

(DDIPAS) 

G66688136 Construïm equitat de gènere des 
de l’acció social 4.489€ 4.489€ 4.489€ 1903000930/16 G/60300/23110/48900 

Centre Euro Àrab 
de Catalunya G64627896 Espai CEAC pel dinamisme 

associatiu 2.457€ 2.457€ 2.457€ 1903000930/71 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones 

Marroquines i 
Catalanes 

G66702838 Empoderem les dones 
marroquines 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930/108 G/60300/23110/48900 
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4. Un cop transcorregut el termini per a practicar el tràmit d’audiència, cap de les 
entitats relacionades al punt anterior, han presentat cap al·legació.   

 
5. S’ha constatat que cap de les entitats no ha cobrat cap import avançat de les 

subvencions atorgades, raó per la qual no s’efectuarà reclamació del reintegrament 
de saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), 

obliga el beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de 
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del 
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa 
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el 
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la 
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la 
subvenció. 

 
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 

convocatòria 201920185120010353; així com, la forma i els documents que cal 
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (base 22). 

 
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
4. L’adopció d’aquests acords és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR definitivament la revocació total, d’acord amb els arguments 
expressats a la part expositiva d’aquest acte, de les subvencions aprovades per Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2019 
(Registre d’acords núm. 171), en el marc de la convocatòria 201920185120010353, a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019; segons el següent detall: 
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Beneficiari 

 
NIF 

Actuació 
subvencionada 

Import 
subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 
pendent 

de 
justificar 

 
Import a 
revocar 

Núm. Operació 
comptable  

 
Ajust de valor 

Aplicació 
Pressupostària 

Associació 
Cultural Islàmica 

de Cabrils 
G65256695 Conviure entre dos 

móns (2ª part) 1.708€ 1.708€ 1.708€ 1903000930/92 2003902519 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Treballadors 
Pakistanesos 

G62462650 Formació i xerrades per 
l'accés a la nacionalitat 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930/126 2003902520 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Planificació 
Familiar de 
Catalunya i 

Balears 

G08914475 

Capacitació de 
diferents grups de 

dones com a agents de 
salut per a la promoció i 
prevenció en drets i la 

salut sexual i 
reproductiva 

5.682€ 5.682€ 5.682€ 1903000930/9 2003902521 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones Directives i 

Professionals 
De l’Acció Social 

(DDIPAS) 

G66688136 
Construïm equitat de 
gènere des de l’acció 

social 
4.489€ 4.489€ 4.489€ 1903000930/16 2003902522 G/60300/23110/48900 

Centre Euro Àrab 
de Catalunya G64627896 Espai CEAC pel 

dinamisme associatiu 2.457€ 2.457€ 2.457€ 1903000930/71 2003902523 G/60300/23110/48900 

Associació de 
Dones 

Marroquines i 
Catalanes 

G66702838 Empoderem les dones 
marroquines 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930/108 2003902524 G/60300/23110/48900 

TOTAL   16.904€ 16.904€ 16.904€    
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Segon. AJUSTAR comptablement l’import de SETZE MIL NOU-CENTS QUATRE 
(16.904,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, del 
pressupost de l’any 2020, mitjançant el corresponent ajustament de valor en el sentit 
de reduir la disposició de la despesa, no efectuant-se cap reintegrament a l’esmentada 
aplicació pressupostària, ja que la despesa es va incorporar com a romanent de crèdit, 
passant el citat import a economia de la corporació. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords als interessats.” 

 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar les 
al·legacions, presentades per diverses entitats, en el tràmit d’audiència concedit 
en la revocació inicial total, a l’acord de la Junta de Govern de 29 d’octubre de 
2020, en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 20 de 

desembre de 2018 (Registre d’acords núm. 671), aprovà la convocatòria núm. 
201920185120010353 i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2019. 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 11 

d’abril de 2019 (Registre d’acords núm. 171), va aprovar l’atorgament de 
subvencions, en el marc de la convocatòria núm. 201920185120010353, 
esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 

d’octubre de 2020 (Registre d’acords núm. 530), va aprovar inicialment la revocació 
total de les subvencions concedides, entre d’altres a les següents entitats, donat 
que a la finalització del termini de justificació i d’esmena, les entitats no havien 
presentat la preceptiva justificació de la subvenció o no havien esmentat 
correctament el compte justificatiu, d’acord amb l’establert a les bases 22 i 23 de la 
convocatòria, atorgant un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de quinze 
dies hàbils: 
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Beneficiari NIF Actuació subvencionada 
Import 

subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

Import a 
revocar 

Núm. Operació 
comptable  

Aplicació 
Pressupostària 

Associació 
Intercultural 

Diàlegs de Dona 
G65956864 

Espai d'acollida, llengua i 
socialització per a dones 

immigrades 
2.562€ 2.562€ 2.562€ 1903000930/60 G/60300/23110/48900 

Acció Escolta de 
Catalunya G62773221 Apostem pel creixement 1.708€ 1.708€ 1.708€ 1903000930/89 G/60300/23110/48900 

Open Cultural 
Center G66795642 

Cultura Refugi 2019: MigraCodi, 
Escola Refugi i Llengües 

Inclusives 
3.581€ 3.581€ 3.581€ 1903000930/42 G/60300/23110/48900 

Associació La 
Bretxa G64098601 Curts contra el odi 1.284€ 1.284€ 1.284€ 1903000930/110 G/60300/23110/48900 

TOTAL 9.135€ 9.135€ 9.135€ 
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4. Dins del termini atorgat, l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Acció Escolta de 
Catalunya, Open Cultural Center i l’Associació La Bretxa, presenten al·legacions a 
la revocació inicial total referida als paràgrafs anteriors.  

 
5. Els motius expressats per les entitats, principalment són derivats de la situació 

d’emergència sanitària que estem vivint. Argumenten que aquesta situació ha 
alterat el funcionament intern i el ritme de les seves organitzacions. També 
al·leguen que han concentrat els esforços en adaptar les activitats que s’estaven 
realitzant al nou context i que aquest fet dificultat als equips de portar una gestió i 
administració adequada. 

 
6. Amb aquestes al·legacions, les quatre entitats, presenten els corresponents 

comptes justificatius de la subvenció. Es procedeix a la revisió dels comptes 
justificatius i dels justificants presentats per les entitats i es consideren correctes. 

 
7. En data 29 de novembre de 2020, la gerenta de Serveis d’Igualtat  i Ciutadania, 

signa els corresponents informes on considera tenir en compte les raons al·legades 
per les entitats justificatives de la presentació de la justificació fora de termini i 
recalca l’interès de les actuacions subvencionades. 

 
8. Per tot el que s’ha exposat anteriorment i, d’acord amb els informes de la gerenta 

de Serveis d’Igualtat  i Ciutadania, de 29 de novembre de 2020, que conté 
l’expedient de referència, es considera estimar les al·legacions, donat que les 
justificacions presentades per l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Acció 
Escolta de Catalunya, Open Cultural Center i l’Associació La Bretxa  són correctes. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquests acords és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

ACORDS 
 

Primer. DEIXAR SENSE EFECTE les revocacions inicials totals de la subvenció 
atorgada a l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, l’Acció Escolta de Catalunya, 
Open Cultural Center i l’Associació la Bretxa, atorgades en el marc de la convocatòria 
núm. 201920185120010353, pels motius detallats a la part expositiva dels presents 
acords, segons el següent detall: 
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Beneficiari NIF Actuació subvencionada 
Import 

subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció a 

pagar 
Núm. Operació 

comptable  
Aplicació 

Pressupostària 
Associació 
Intercultural 

Diàlegs de Dona 
G65956864 

Espai d'acollida, llengua i 
socialització per a dones 

immigrades 
2.562€ 2.562€ 1903000930/60 G/60300/23110/48900 

Acció Escolta de 
Catalunya G62773221 Apostem pel creixement 1.708€ 1.708€ 1903000930/89 G/60300/23110/48900 

Open Cultural 
Center G66795642 

Cultura Refugi 2019: MigraCodi, 
Escola Refugi i Llengües 

Inclusives 
3.581€ 3.581€ 1903000930/42 G/60300/23110/48900 

Associació La 
Bretxa G64098601 Curts contra el odi 1.284€ 1.284€ 1903000930/110 G/60300/23110/48900 

TOTAL 9.135€ 9.135€ 
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Segon. ACCEPTAR les al·legacions presentades per l’Associació Intercultural Diàlegs 
de Dona, l’Acció Escolta de Catalunya, Open Cultural Center i l’Associació la Bretxa, a 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (Registre d’acords núm. 
530), de 29 d’octubre de 2020, d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció, 
pels motius detallats a la part expositiva dels presents acords. 
 
Tercer. EFECTUAR el pagament de l’import pendent d’abonar, NOU MIL CENT 
TRENTA-CINC EUROS (9.135,00€), corresponents a les subvencions atorgades i 
detallades a l’acord primer. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords als interessats.” 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
definitiva de la revocació parcial de les subvencions concedides a diverses 
entitats, en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 20 de 

desembre de 2018 (Registre d’acords núm. 671), aprovà la convocatòria núm. 
201920185120010353 i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2019. 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 11 

d’abril de 2019 (Registre d’acords núm. 171),  va aprovar l’atorgament de 
subvencions, en el marc de la convocatòria núm. 201920185120010353, 
esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 

d’octubre de 2020 (Registre d’acords núm. 531), va aprovar inicialment la revocació 
total de les subvencions concedides, a les següents entitats, donat que com a 
resultat de la revisió de les justificacions entrades al Registre de Factures, se’ls ha 
liquidat una quantitat de la subvenció inferior a l’atorgada, ja que en les 
justificacions corresponents s’ha produït una desviació pressupostària entre el 
pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el realment executat, no 
justificada suficientment a la memòria d’activitats o perquè s’ha justificat una 
quantitat inferior, atorgant un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de quinze 
dies hàbils: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 

Beneficiari NIF Actuació 
subvencionada 

Import 
subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 

pagat 

Import a 
revocar Núm. Operació 

comptable  Aplicació Pressupostària 

Observatori 
del Tercer 

Sector 
G63349310 

Bones pràctiques de 
governança 

democràtica en 
entitats de segon nivell 

o superior 

1.265€ 900€ 365€ 1903000930/129 G/60300/23110/48900 

Associació 
Ciutadana 
Ravalnet 

G61576229 Ravalmedia Cultura 
Digital 2019 2.000€ 1.638,42€ 361,58€ 1903000930/10 G/60300/23110/48900 

Federació 
de Dones 

de 
Catalunya 

per la 
Igualtat 

G60104528 
Acolliment psicològic i 

assessorament i 
orientació jurídica 

1.265€ 632,50€ 632,50€ 1903000930/140 G/60300/23110/48900 

Associació 
Mataró 
LGTBI+ 

G67279281 

Visualització i 
empoderament del 
col·lectiu LGTBI a 

Mataró 

1.708€ 388,20€ 1.319,80€ 1903000930/86 G/60300/23110/48900 

TOTAL 6.238,00€ 3.559,12€                
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

4. Un cop transcorregut el termini per a practicar el tràmit d’audiència, cap de les 
entitats relacionades al punt anterior, han presentat cap al·legació.   

 
5. S’ha constatat que cap de les entitats no ha cobrat cap import avançat de les 

subvencions atorgades, raó per la qual no s’efectuarà reclamació del reintegrament 
de saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’obligació de justificar està recollida a les Bases reguladores de la convocatòria 

201920185120010353; així com, la forma i els documents que cal presentar per 
donar per vàlida la justificació de la subvenció (base 22). 

 
2. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
3. L’adopció d’aquests acords és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR definitivament la revocació parcial, d’acord amb els arguments 
expressats a la part expositiva d’aquest acte, de les subvencions aprovades per Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2019 
(Registre d’acords núm. 171),  en el marc de la convocatòria 201920185120010353, a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019; segons el següent detall: 
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Beneficiari NIF Actuació 
subvencionada 

Import 
subvenció 
atorgada 

Import 
subvenció 

pagat 

Import a 
revocar 

Núm. 
Operació 

comptable  
Ajust de valor Aplicació 

Pressupostària 

Observatori del 
Tercer Sector G63349310 

Bones pràctiques de 
governança 

democràtica en 
entitats de segon nivell 

o superior 

1.265€ 900€ 365€ 1903000930/
129 2003902515 G/60300/23110/48900 

Associació 
Ciutadana 
Ravalnet 

G61576229 Ravalmedia Cultura 
Digital 2019 2.000€ 1.638,42€ 361,58€ 1903000930/

10 2003902516  
G/60300/23110/48900 

Federació de 
Dones de 

Catalunya per 
la Igualtat 

G60104528 
Acolliment psicològic i 

assessorament i 
orientació jurídica 

1.265€ 632,50€ 632,50€ 1903000930/
140 2003902517 G/60300/23110/48900 

Associació 
Mataró 
LGTBI+ 

G67279281 

Visualització i 
empoderament del 
col·lectiu LGTBI a 

Mataró 

1.708€ 388,20€ 1.319,80€ 1903000930/
86 2003902518 G/60300/23110/48900 

TOTAL 6.238€ 3.559,12€ 2.678,88€ 
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Segon. AJUSTAR comptablement l’import de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT 

EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (2.678,88€), amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/60300/23110/48900, del pressupost de l’any 2020, mitjançant el 

corresponent ajustament de valor en el sentit de reduir la disposició de la despesa, no 

efectuant-se cap reintegrament a l’esmentada aplicació pressupostària, ja que la 

despesa es va incorporar com a romanent de crèdit, passant el citat import a economia 

de la corporació. 

 

Tercer. NOTIFICAR aquest acord a les entitats interessades.” 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 

essent les 11 hores i 18 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 

aquesta i per la secretària que en dona fe.   

 

 
 
 
 
 
 


