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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2021 

 
L’11 de març de 2021, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb 
l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), 
senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador 
(PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret 
Sabidó (PSC-CP), senyors Alfredo Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma 
(PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales 
(JUNTS), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Josep 
Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia 
Albiol (PP) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la  
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies 
interpersonals disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de 
la sessió de forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a 
distància i per mitjans electrònics.  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés. 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), el diputat senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS) i les diputades senyores 
Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de febrer de 2021. 
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2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0003750).  
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

inicialment, la revocació parcial, per import de 91,50 €, a l’associació IMAGO, per 
l’acció “El camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” i 4,89 €, a la Fundació 
Internacional Olof Palme, per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions 201720175120009143 (Exp. núm. 
2017/5919). 

 
Direcció dels Serveis de Suport a la Coordinació General 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs literari «No vull ser 
princesa, vull ser periodista!» (Exp. núm. 2021/0003600).  

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient de 

contractació relatiu a la prestació del Servei Local de Teleassistència per a 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, a favor de 
l’Empresa Televida Servicios Sanitarios SLU, d’acord amb els preus unitaris que 
consten al Dictamen, per als any 2021, 2022, 2023 i 2024; així com disposar una 
depesa pluriennal per un import total de 62.848.800 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2020/0003363) 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reconèixer el dret al 

cobrament de la indemnització derivada de la suspensió total i temporal del 
contracte relatiu al lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt) de l’execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 
2018/0013057). 

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

contradictoris núm. 1 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a 
la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc 
del programa operatiu FEDER, formalitzat amb l’empresa TONDO ENERGIA SL 
(Exp. núm. 2018/0013057).  

 
Servei de Programació 
 
8. DICTAMEN. Pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes del 4t trimestre de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/0014495). 

 
Consells Comarcals 
 
9. DICTAMEN. Pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

de la línia de crèdits a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2021”, amb un pressupost màxim de 9.000.000 € (Exp. núm. 
2021/0003332). 

 
Caixa de Crèdit 
 
10. SANT MARTÍ DE CENTELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.500 €, a 
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, per a finançar l’actuació local “Béns 
mobles”, al 0 % d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/3150). 

 
11. SANT MARTÍ DE CENTELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 21.863 €, a 
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, per a finançar l’actuació local 
“Infraestructures”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/3545). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURAL 

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

constructiu “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Any 2021” (Exp. núm. 2021/0002216). 

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

constructiu “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincial. Any 2021. (5 Lots)” (Exp. núm. 2021/1104). 
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14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert, règim harmonitzat, amb més d’un 
criteri d’adjudicació, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques del servei per als Treballs de neteja viària de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels 
trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, 
Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/15824). 

 
15. 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 
Montornès del Vallès, relatiu a les obres del projecte constructiu “Actuacions de 
millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001 al seu pas pel nucli de Montornès 
del Vallès, entre els PK 17+000 i 18+500. TM Montornès del Vallès” (Exp. núm. 
2019/19769). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, relatiu al projecte constructiu 
“Itinerari de vianants a la ctra. BV-2002 des del vial de servei del Canal de la 
Dreta fins el Camí dels Cavallers” (Exp. núm. 2019/4991). 

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

Projecte modificat de “l’Obra nova connexió entre carreteres C-153 PK 15+500 i 
BV-5207 PK 1+000. TM l’Esquirol”, per un import total de 2.166.464,20 €, IVA 
inclòs (Exp. núm. 2017/7736). 

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

Projecte modificat de “Construcció de la nova vorera a la carretera BV-2004, PQ 
4+550 al PQ 4+600. Fase 2. al TM de Sant Climent de Llobregat”, per un import 
total de 99.474,94 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/4284). 

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

Projecte constructiu “Prolongació de l’itinerari de vianants i bicis de la carretera 
BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25. TM Sant Julià de 
Vilatorta”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/7667). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i 
secundari, públics i concertats, i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals que gestiona la Diputació 
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de Barcelona, durant l’any 2021, i autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import 40.000 € (Exp. núm.2021/2256). 

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

punt 3.15) del Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que regeix el contracte de la concessió administrativa 
per a la gestió dels equipaments del Centre d’Informació d’Hortsavinyà i la masia 
Can Pica, propietat de la Diputació de Barcelona, establert amb l’empresa 
contractista Origo Natura SC, consistent en l’exempció del cànon corresponent a 
l’any 2020, per un import de 2.000 €, IVA exclòs (Exp. núm. 2014/1841). 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte de reparació i millora de la Pista del Turó de l’Home al Parc Natural del 
Montseny”, per un import de 106.627,14 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2021/2345). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions per a entitats ambientals sense ànim de lucre, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de desenvolupar 
projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació ciutadana en 
matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics 
continentals en l’àmbit local dins de la província de Barcelona, per als exercicis 
2021-2022 (Exp. núm. 2021/0002034). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

concessions del fons de prestació “Suport al sector de l’automoció” derivat del 
Catàleg 2021-2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/687).  

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

concessions del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local” derivat del Catàleg 2021-2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000686).  

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

concessions del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
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del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0000334). 

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

concessions del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000338). 

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

concessions del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/508). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, sol·licitar 

l’adhesió de la Diputació de Barcelona, en condició de membre titular, a la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsada per la Secretaria de Estado de 
Turismo del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Sociedad 
Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
S.A.M.P (SEGITTUR); i ser part del “Protocolo General de Actuación para la 
participación, impulso, apoyo y promoción de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes”. (Exp. núm. 2021/0003614). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

concessions del fons de prestació "Activitats culturals del cicle festiu", en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/559).  

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

convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions artístiques 
estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del Circuit de la XEM de 
la Diputació de Barcelona, que s'han vist afectades per les regulacions i les 
mesures derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 
durant el 1r. semestre de 2021 (Exp. núm. 2021/2713). 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la 
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Generalitat de Catalunya, sobre la coordinació de les actuacions de suport als 
museus de la demarcació de Barcelona (Exp. núm. 2021/1457).  

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

coneixement del canvi de denominació de la Fundació Privada Centre d'Higiene 
Mental Les Corts que, d'ara en endavant, serà Fundació CHM Salut Mental, tot 
conservant el NIF G62882766 a efectes del pagament de la subvenció atorgada 
en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre que 
gestionen habitatges d'inserció social (Exp. núm. 2020/8946). 

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

coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Vol, com a fundació 
absorbida, per la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, com a 
fundació absorbent, i del canvi de denominació de la Fundació Privada Centre 
d’Higiene Mental Les Corts que, d’ara en endavant, serà Fundació CHM Salut 
Mental, tot conservant el NIF G62882766, a efectes del pagament de la 
subvenció atorgada, a la Fundació Vol, en la convocatòria de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre de les Gerències Benestar Social i 
d’Igualtat i Ciutadania (Exp. núm.  2020/182). 

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

concessions del fons de prestació "Finançament de programes complementaris, 
actuacions de millora i digitalització dels serveis socials", en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000446). 

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

concessions del fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics", en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000447). 

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

concessions de fons de prestació “Impuls i consolidació dels serveis de mediació 
ciutadana”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000463). 
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Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/3417). 

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

concessions del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública local 
per a fer front a la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de 
Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/229). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de febrer de 2021.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 25 de febrer de 2021, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0003750).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
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La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

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

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

 
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 

 
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació amb 
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
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núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020– per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), i per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21). 
 
En el marc de les designacions de representants de la Diputació de Barcelona als ens 
participats, la Federació de Municipis de Catalunya ha sol·licitat a la corporació que 
es designin les persones, les quals han de tenir la condició d’electes, que la 
representaran a les seves comissions sectorials d’Educació (Àrea de cohesió 
social), de Cultura, joventut i infància (Àrea de serveis a les persones) i d’Esports 
(Àrea de serveis a les persones). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en l’ens i en els 
termes següents: 
 

- Federació de Municipis de Catalunya  
 

1.- Designar els representants d’aquesta corporació en les Comissions d’Educació 
(Àrea de cohesió social), de Cultura, joventut i infància (Àrea de serveis a les 
persones) i d’Esports (Àrea de serveis a les persones), creades en el si de 
l’organització de la Federació de Municipis de Catalunya per al període 2020-
2023 a l’empara de les previsions de l’article 16 dels seus estatuts, els quals han de 
tenir la condició de membres electes de la Diputació de Barcelona. 
 
Les persones designades són: 
 

Comissió d’Educació (Àrea de cohesió social) 
Representant: Sr. Alfredo Vega López 
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Comissió de Cultura, joventut i infància (Àrea de serveis a les persones) 
Representant: Sr. Javier Silva Pérez 
 
Comissió d’Esports (Àrea de serveis a les persones) 
Representant: Sr. David Escudé Rodríguez 

 
2.- D’acord amb l’art. 20 dels estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya, la 
representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de la Federació, 
és la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 

 
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 91,50 €, a l’associació IMAGO, per 
l’acció “El camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” i 4,89 €, a la 
Fundació Internacional Olof Palme, per l’acció “Construïm un món solidari 
2017”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201720175120009143 (Exp. 
núm. 2017/5919).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
la Direcció de Relacions Internacionals, fomenta activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona 
sobre la cooperació al desenvolupament, el desenvolupament humà sostenible i els 
drets humans. 
 
En aquest sentit, es facilita la tasca dels ens locals de la demarcació de Barcelona per 
informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats, sense ànim de 
lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de Barcelona a través de la 
configuració d’un catàleg amb la selecció i agrupació d’activitats diverses d’educació 
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per al desenvolupament, proposades per entitats sense ànim de lucre, i posar-lo a 
disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.  
 
En data 8 de juny de 2017 va ser aprovada, per acord de la Junta de Govern de la 
corporació (AJG 255/17), la convocatòria que incorpora les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017.  
 
En data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009143. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201720175120009143 d’“Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament” 2017, l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el 
retorn dels dinosaures” va rebre una subvenció per import de 4.000 € i la Fundació 
Internacional Olof Palme (en endavant Olof Palme) per l’acció “Construïm un món 
solidari 2017” va rebre una subvenció per import de 6.214,50 €.  
 
De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de 
les subvencions atorgades en el marc d’aquesta convocatòria estava comprès entre l’1 
d’octubre 2017 i el 31 d’octubre de 2018.  
 
L’entitat Olof Palme va presentar sol·licitud de pròrroga que va ser aprovada 
mitjançant resolució de la Presidenta delegada d’Àrea d’Atenció a les Persones, en 
data 21 de novembre de 2018 (D 12506/18), prorrogant el període d’execució fins al 31 
de desembre de 2018. 
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases d’aquesta convocatòria, el primer 
pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada es tramitaria per avançat un 
cop la Diputació de Barcelona rebés l’acceptació expressa de la subvenció per part del 
beneficiari i el compromís d’almenys una quarta part dels municipis on es realitzaria 
l’acció subvencionada. En conseqüència, en data 12 d’abril de 2018 es va realitzar el 
primer pagament a l’associació IMAGO per import de 2.000 € i en data 27 de 
novembre de 2018 es va realitzar el primer pagament a Olof Palme per import de 
3.107,25 €. El pagament del 50 % restant es tramitaria, previ lliurament del compte 
justificatiu simplificat. 
 
Aquests pagaments es van imputar els primers pagaments al pressupost de despeses 
de l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona i els segons pagaments al pressupost 
de despeses de l’exercici de 2018 d’aquesta corporació.  
 
En data 24 de febrer de 2021 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, centre 
gestor de la subvenció, emet informe indicant que l’associació IMAGO per l’acció “El 
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camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” va presentar informe de justificació en 
data 31 de desembre de 2018, i la documentació va ser objecte de requeriment, motiu 
pel qual, posteriorment, l’entitat va presentar informació esmenada així com 
documentació complementaria a la justificació. La darrera documentació va entrar per 
registre en data 4 de desembre de 2020, incloent-hi tant la declaració responsable 
sobre l’aplicació dels ingressos rebuts com l’annex B i C. Un cop revisada tota la 
documentació, el centre gestor determina que hi ha despeses que no són elegibles, 
concretament l’entitat no acredita el pagament de l’IRPF de les següents despeses: 
 

Núm. 
d’ordre factura  creditor/a 

 
concepte 
 

import 
% 

imputat 
Import 
imputat 

   Import 
IRFP 

2 08.08.2018 XXX Tallerista 160,00 100,00% 160,00 € 24 € 

3 08.08.2018 XXX Tallerista 450,00 100,00% 450,00 € 67,50 € 

 TOTAL IRPF 91,50 € 

 
El centre gestor, vist l’anterior, proposa la revocació parcial per import de 91,50 €, 
corresponent a la diferència entre l’import de la subvenció atorgada 4.000 € i l’import 
correctament justificat per l’entitat de 3.908,50 €. 
 
L’Oficina de cooperació al desenvolupament, centre gestor, emet informe també de 
data 24 de febrer de 2021 en relació amb l’entitat Olof Palme per l’acció “Construïm un 
món solidari 2017”, i indica que l’entitat en el compte justificatiu presentat el 27 de 
febrer de 2019, reporta que només han pogut executar 5 de les 6 accions previstes, i 
per tant, l’entitat renuncia a l’import corresponent, a una de les accions no executades. 
No obstant, l’entitat en lloc de renunciar a 1.035,75 €, que correspon a l’import per 
acció, ha renunciat a 1.030,86 €, i en conseqüència cal revocar la diferència, és a dir 
4,89 €.  
 
En conseqüència, tenint en compte els informes elaborats per l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament d’aquesta corporació tots dos de data 24 de febrer de 2021, es 
proposa el present acte per aprovar la revocació inicial de la quantitat de 91,50 € a 
l’entitat IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” i de la 
quantitat de 4,89 € a l’entitat Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017”; 
accions subvencionades en el marc de la convocatòria 201720175120009143, 
mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern d’aquesta corporació de data 9 de 
novembre de 2017. 
 
Atenent que el segon i l’últim pagament d’aquestes subvencions estava contemplat 
com a operació comptable al pressupost de l’any 2018, i que les operacions 
comptables d’anys anteriors al 2019 no han passat com a romanents aquest any 2021, 
quan s’aprovi la revocació definitiva d’aquest acte es tramitarà el corresponent 
reconeixement de crèdit amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu per l’any 2021 per l’import pendent de 
pagament. 
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II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i en bases específiques de la convocatòria 201720175120009143  
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats 
sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017 
aprovades mitjançant acord 255/17 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 8 de juny de 2017, i publicades al BOPB de data 22 de juny de 2017. 
 
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions 
públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
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 NORANTA-UN 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (91,50 €) a l’associació IMAGO per l’acció “El 
camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” i QUATRE EUROS AMB VUITANTA-
NOU CÈNTIMS (4,89 €) a la Fundació Internacional Olof Palme per l’acció “Construïm 
un món solidari 2017”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201720175120009143 aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern 586/17, de 
data 9 de novembre de 2017, de conformitat amb els informes de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de tots dos de data 24 de febrer de 2021.  
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Segon. CONCEDIR a l’associació IMAGO i a la Fundació Internacional Olof Palme un 
termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, per tal que presenti les al·legacions i altres elements de prova que 
consideri oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es 
procedirà a tramitar la revocació definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
Direcció dels Serveis de Suport a la Coordinació General 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs literari «No vull ser 
princesa, vull ser periodista!» (Exp. núm. 2021/0003600).- 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. Montserrat Roig Fransitorra (Barcelona 1946-1991) fou una escriptora en català de 

novel·les, contes, assaigs, reportatges i articles periodístics. Va presentar i dirigir 
diversos programes de televisió, mitjà en el qual va excel·lir com a entrevistadora a 
escriptores de generacions precedents. Enguany es commemoren el 75è aniversari 
del seu naixement i el 30è aniversari de la seva mort.  

 
La seva trajectòria literària comprèn diferents gèneres, des de novel·les i contes fins 
a assaigs, reportatges i articles periodístics. Entre les seves obres més 
representatives trobem L'hora violeta (1980), que és la novel·la que culmina el seu 
posicionament feminista. Des de l'any 2017, els premis al periodisme i la 
comunicació social de Barcelona duen el seu nom. 

 
2. Per celebrar aquesta efemèride, la Unitat Lingüística, adscrita a la Direcció de 

Serveis de Suport a la Coordinació General, i el Gabinet de Premsa i Comunicació 
de la Diputació de Barcelona organitzen el concurs literari « No vull ser princesa, 
vull ser periodista!» i que compta amb la col·laboració de la Direcció del Palau 
Güell. 

 
3. El concurs està adreçat als treballadors de la Diputació de Barcelona, així com als 

alumnes majors de divuit anys que realitzen les seves pràctiques en instal·lacions 
de la corporació. Es convida a tothom que vulgui participar-hi a presentar els seus 
textos mitjançant el formulari que estarà disponible a la pàgina principal de la 
Intradiba, des de les 8 hores del 15 de març de 2021 fins a les 15 hores de l’1 
d’abril de 2021. 
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4. Aquest acte no comporta directament despesa econòmica atès que la corporació ja 
disposa dels premis. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

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

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

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

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

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

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

A C O R D 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs 
literari «No vull ser princesa, vull ser periodista!», el text literal del qual és el 
següent: 
 

“Bases del concurs literari «No vull ser princesa, vull ser periodista!» 
 
Primer. Objecte i àmbit  
 
Enguany es commemora el 75è aniversari del naixement i el 30è aniversari de la mort de 
l’escriptora i periodista Montserrat Roig. 
 
La seva trajectòria literària comprèn diferents gèneres, des de novel·les i contes fins a 
assaigs, reportatges i articles periodístics. Entre les seves obres més representatives 
trobem: L'hora violeta (1980), que és la novel·la que culmina el seu posicionament feminista. 
Des de l'any 2017, els premis al periodisme i la comunicació social de Barcelona duen el 
seu nom.  
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Aquest binomi entre feminisme i periodisme és el punt de partida per al concurs literari de la 
Unitat Lingüística d’aquest any per a celebrar la diada de Sant Jordi. 
 
La història sempre l’expliquen els vencedors, i per tant només en coneixem la seva versió, 
però totes les històries tenen tantes versions com personatges. Enguany us proposem 
centrar-nos en la figura de la princesa, però no una princesa que compta els dies que falten 
perquè arribi el cavaller que la salvarà, sinó una princesa que decideix tenir un paper actiu 
en la llegenda i explicar al món la seva versió de la història.  
 
Així, doncs, s’ha de reescriure la llegenda de Sant Jordi des de l’òptica de la princesa: la 
visió femenina de la història.   
 
Segon. Organització  
 
El concurs està organitzat per la Unitat Lingüística, adscrita a la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General, i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del Palau Güell. Les bases es publicaran a la Intradiba de la 
Diputació i a la pàgina «Assessorament  lingüístic» de la Intradiba.   
 
Tercer. Requisits de participació  
 
1. Ser treballador de la Diputació de Barcelona. També poden participar els estudiants d’FP 

Dual i altres alumnes que realitzen les seves pràctiques en instal·lacions de la Diputació 
de Barcelona, sempre que siguin majors de divuit anys i residents a l’Estat espanyol. 

2. Els participants poden enviar tants textos com vulguin, sempre que es faci dintre de les 
dates del concurs. 

3. El formulari de participació estarà disponible a la pàgina principal de la Intradiba. Cal 
emplenar-lo amb nom i cognoms, pseudònim i adreça electrònica de l’autor,  i adjuntar-hi 
el text (en format Word) i acceptar les bases del concurs. 

 
Quart. Característiques dels textos  
 
Extensió: màxim 150 paraules, en un document de Word. És imprescindible passar-hi el 
corrector del Word abans d’enviar-lo. 
 
Els textos han de ser originals i inèdits. Els participants garanteixen l’autoria i l’originalitat del 
textos.  
 
Cinquè. Calendari del concurs  
 
El termini per a presentar les obres comença a les 8 h del 15 de març de 2021 i finalitza a 
les 15 h de l’1 d’abril de 2021. Només es valoraran les obres presentades durant aquest 
període. 
 
Sisè. Condicions generals  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol persona que 
consideri que no compleixi les condicions de participació o que faci un mal ús del concurs.  
 

https://intradiba.diba.cat/web/consultoria-assessoria/assessorament-linguistic
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Setè. Premis, jurat, publicació dels guanyadors i lliurament dels premis 
 
1. Premis  
 
Primer premi:  

 Una tauleta digital Samsung Galaxy Tab A25,58 cm, 32 GB Wi-fi Blanc, valorada en 295 
euros. 

 Dues invitacions per a visitar el Palau Güell. 

 Dos llibres: Amb uns altres ulls: La biografia de Montserrat Roig, de Betsabé Garcia, i 
L’hora violeta, de Montserrat Roig. 

 
Segon premi:  

 Quatre invitacions per a visitar el Palau Güell. 

 Dos llibres: Amb uns altres ulls: La biografia de Montserrat Roig, de Betsabé Garcia, i 
L’hora violeta, de Montserrat Roig. 

 
Tercer premi:  

 Dues invitacions per a visitar el Palau Güell. 

 Un llibre: L’hora violeta, de Montserrat Roig. 
 
La Diputació de Barcelona editarà un llibre elaborat per la Unitat Lingüística amb el recull de 
tots els textos presentats que es distribuirà com obsequi a tots els participants. 
 
2. Jurat  
 
El jurat serà presidit per la cap de la Unitat Lingüística i també hi formaran part en qualitat de 
vocals tres tècnics de la Unitat Lingüística de la Diputació i una especialista externa en 
assessorament lingüístic. 
 
La cap de la Secció de Subvencions i Convenis en formarà part amb veu però sense vot, i 
exercirà de secretària del Jurat. 
 
El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini per a presentar els textos i triarà entre 
totes les obres presentades els tres guanyadors. Cada membre del jurat votarà un sol 
original; les obres que sumin més vots seran les tres guanyadores (primer, segon i tercer 
lloc). En cas d’empat, el vot de qualitat de la presidenta decidirà el desempat.  
 
L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat 
no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
Els membres del jurat tindran en compte els criteris següents: 

 L’originalitat 

 La fidelitat a la temàtica proposada 
 
3. Publicació dels guanyadors i lliurament dels premis  
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. El 21 d’abril de 2021 la Unitat Lingüística 
farà públic el resultat del concurs a la Intradiba i a partir del 26 d’abril es posarà en contacte 
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amb els autors guanyadors. Els premis s’enviaran per correu intern al centre de treball dels 
guanyadors.  
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la 
seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs 
siguin tractades per la Diputació de Barcelona. En cas de no facilitar les dades sol·licitades 
al formulari d’inscripció no se’n permetrà la participació. 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades pels participants, amb la finalitat de gestionar aquest 
concurs, per a contactar amb el guanyador i per a fer-ne la difusió a través de la Intradiba. 
Fora d’aquesta darrera no s’ha previst cap altre comunicació de les dades. 
 
En el cas que no es vulgui aparèixer amb el nom complet publicat a la Intradiba cal indicar-
ho per substituir-lo pel pseudònim especificat. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta  
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al  
web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT),  
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Novè. Propietat intel·lectual 
 
Els participants cedeixen a la Diputació de Barcelona, amb caràcter no exclusiu i de forma 
gratuïta, l'exercici dels drets d'explotació de les obres participants i, en especial, els drets de 
reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, dels quals en tenen la 
propietat en concepte d’autoria. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar i 
difondre els textos dels participants en qualsevol dels possibles mitjans de difusió i suports 
existents. En tots els casos, s’hi farà constar l’autoria del text. Els participants eximeixen 
l'organització de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra transgressió 
de la legislació en què puguin incórrer.  
 
 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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Desè. Altres normes  
 
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri interpretatiu 
de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest concurs. La 
no acceptació implica l’exclusió del participant.  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la Intradiba i, si 
escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns 
participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació d’aquestes bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia que resulti de la interpretació o del compliment d’aquestes bases, és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. PUBLICAR la convocatòria a la Intradiba i a la pàgina «Assessorament 
lingüístic» de la Intradiba de la Diputació de Barcelona.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient de 
contractació relatiu a la prestació del Servei Local de Teleassistència per a 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, a favor de 
l’Empresa Televida Servicios Sanitarios SLU, d’acord amb els preus unitaris que 
consten al Dictamen, per als any 2021, 2022, 2023 i 2024; així com disposar una 
depesa pluriennal per un import total de 62.848.800 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2020/0003363).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen núm. 238 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

adoptat en sessió ordinària de data 11 de juny de 2020, es va aprovar l’expedient 
de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb una 
pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, corresponent 
a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per a municipis de la 
província de Barcelona menors de 300.000 habitants, d’acord amb el plec de 

https://intradiba.diba.cat/web/consultoria-assessoria/assessorament-linguistic
https://intradiba.diba.cat/web/consultoria-assessoria/assessorament-linguistic
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prescripcions tècniques (PPT) i el plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP). 
 

El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es va fixar en la quantitat de 62.848.800,00 €, IVA inclòs, per un període de 
3 anys, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

 

2021 2022 2023 

Pressupost IVA 
exclòs 

19.945.384,62 € 20.143.846,15 € 20.342.307,69 € 

4 % IVA 797.815,38 € 805.753,85 € 813.692,31 € 

Pressupost IVA 
inclòs 

20.743.200,00 € 20.949.600,00 € 21.156.000,00 € 

 
Els preus unitaris màxims de licitació es van establir pels imports següents: 

 
 Import preu unitari 

màxim mensual 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
(4 %) 

Total import preu 
unitari màxim mensual 

(IVA inclòs) 

Teleassistència avançada 
d’intensitat moderada 

15,38 € 0,62 € 16,00 € 

Teleassistència avançada 
d’intensitat alta 

20,19 € 0,81 € 21,00 € 

 
Els licitadors havien d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus 
unitaris i havien d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 
2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. S115 de 

data 16 de juny de 2020 i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona de 
la mateixa data, rectificats en el DOUE núm. S132 de data 10 de juliol de 2020 i en 
el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona de la mateixa data.  
 

3. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 29 de 
juliol de 2020, va obrir els sobres A corresponents a la documentació administrativa 
de les següents empreses presentades: 
  

Plica núm. 1: TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU  
Plica núm. 2: SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA 
Plica núm. 3: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU 

 
4. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 5 

d'agost de 2020, va obrir els sobres B corresponents als criteris que depenien d’un 
judici de valor, va donar lectura de la relació numerada de la documentació inclosa 
en aquests sobres per les empreses presentades i admeses, i va donar trasllat al 
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Servei de Suport de Programes Socials de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar de la Diputació de Barcelona per tal que elaboressin el corresponent 
informe de valoració de la documentació presentada d’acord amb els criteris 
aprovats. 
 

5. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 16 de 
desembre de 2020, va acceptar i donar lectura a l’informe tècnic de valoració dels 
criteris que depenien d’un judici de valor emès per la cap del Servei de Suport de 
Programes Socials de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la 
Diputació de Barcelona, de data 10 de desembre de 2020, la part del qual en allò 
que interessa es reprodueix tot seguit: 
 
“(...) Els criteris que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment 
obert i recollits en la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat 
a l’efecte, són els següents:  
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (49 %) 
 

Criteri 1: Millora del model d’atenció centrada en la persona .................. fins a 15 punts 
 
Es valorarà la millora del model d’atenció centrada en la persona amb la finalitat d’adaptar-lo 
de forma integral a un servei de teleassistència avançada segons la normativa existent, en 
el sentit següent: 

 

 Descripció de la proposta del model d’atenció i el seu sistema d’acreditació i validació 
que garanteixi la correcta assignació de prestacions i incorpori els mecanismes per 
assegurar l’adequació permanent del pla d’atenció personalitzat a les necessitats de les 
persones (7 punts). 

 

 Descripció de la dotació i organització operativa necessària per a la posada en marxa i el 
desenvolupament de la proposta plantejada (2 punts). 

 

 Descripció de la millora en les prestacions i tecnologia complementària que s’inclouen 
per cadascun dels nivells de suport en tipologia i intensitat de les prestacions (4 punts).  

 

 Descripció de la implantació, viabilitat, temporalització, seguiment i avaluació de la 
proposta presentada (2 punts). 

 
Criteri 2: Pla de digitalització del servei .............................................................. fins a 15 punts 
 
Es valorarà la proposta d’un pla que permeti planificar la substitució dels equipaments 
instal·lats a les llars per terminals IP (Internet Protocol) i com aquesta transició tecnològica 
s’orienta a les prestacions del servei, en el sentit següent: 
 

 Metodologia i procediments per portar a terme la digitalització en el servei que inclogui 
una proposta de maqueta/laboratori amb solucions tecnològiques orientades a la 
prestació (7,5 punts). 
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 Descripció d’escenaris innovadors d’abordatge de la prestació del servei que incloguin la 
integració digital de funcions com el monitoratge, l’aprenentatge i la predicció (7,5 punts). 

 
Criteri 3: Millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials 
municipals................................................................................................. .......... fins a 10 punts 
 
Es valoraran les millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials 
municipals que permetin dotar-se de sistemes més eficients amb eines més qualitatives de 
gestió del servei i seguiment dels casos que permetin obtenir dades per estudiar el territori i 
planificar millor el desenvolupament dels serveis, en el sentit següent: 
 

 Descripció de mecanismes flexibles d’explotació de dades, mecanismes de 
transparència i usos orientats cap a la teleassistència predictiva en el disseny 
d’escenaris territorials dels serveis municipals (6 punts). 

 

 Funcionalitats mínimes de la plataforma web recollides en la clàusula 5.2.1.5. Sistemes 
d’informació per a la gestió municipal del servei (4 punts). 

 
Criteri 4: Teleassistència adaptada per complir l’objectiu d’accessibilitat universal i ampliació 
del servei a la discapacitat.......................................................... .......................... fins a 9 punts 
 
Es valorarà la proposta d’adaptació del Servei Local de Teleassistència als requisits 
d’accessibilitat universal per tal de poder ampliar el servei a persones amb discapacitat i la 
descripció d’una metodologia per poder assolir aquest escenari, en el sentit següent: 

 

 Descripció dels mecanismes per incorporar l’accessibilitat universal i l’ampliació del 
servei a la discapacitat als processos del servei i dels recursos materials, tècnics i 
humans per a la seva aplicació (3 punts). 

 

 Validació de les solucions plantejades orientades al compliment de normes o 
especificacions tècniques relatives als sistemes de gestió de la qualitat (3 punts).  

 Implantació, viabilitat, temporalització i avaluació (3 punts). 
 
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte 
aquests criteris és la següent: 
 
Criteri 1: Millora del model d’atenció centrada en la persona .................... fins a 15 punts 
 
Es valorarà la millora del model d’atenció centrada en la persona amb la finalitat d’adaptar-lo 
de forma integral a un servei de teleassistència avançada segons la normativa existent, en 
el sentit següent: 
 

 Descripció de la proposta del model d’atenció i el seu sistema d’acreditació i validació 
que garanteixi la correcta assignació de prestacions i incorpori els mecanismes per 
assegurar l’adequació permanent del pla d’atenció personalitzat a les necessitats de les 
persones........................................................................................................... fins a 7 punts 
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Proposta de:  
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. 
 
Valoració:  
 
La proposta presentada descriu de forma integral i coherent els mecanismes amb els 
circuits, processos i prestacions que se’n deriven i amb els instruments per realitzar les 
valoracions de forma objectiva i mesurable que suposen una millora evident, innovadora i 
àmplia sobre l’actual model d’atenció a la persona. La proposta descriu de forma completa 
la metodologia per implementar les millores presentades, així com el seu sistema 
d’acreditació i validació que permet una correcta assignació de prestacions i adaptació del 
pla d’atenció personalitzat a les necessitats de les persones usuàries.  
 
Pel que fa a la descripció de la proposta del model d’atenció, les principals millores fan 
referència, en primer lloc, a la creació d’una nova estructura de les intervencions proactives 
del servei que passen a classificar-se en eixos d’atenció –seguretat, benestar social i salut–. 
Sobre aquests eixos, s’integren diferents àrees d’intervenció basades en riscos de la 
persona usuària i que són la base de la posterior proposta de diversificació i l’increment del 
catàleg de prestacions que es lliguen a aquesta nova estructura d’àrees d’intervenció, així 
com les bases per a la incorporació d’elements de teleassistència predictiva i proactiva 
descrits al llarg de l’oferta presentada.  
 
De forma específica, l’oferta presentada descriu de forma clara, justificada, endreçada i 
coherent amb el plec de prescripcions tècniques, una proposta específica i ampliada per 
atendre la persona usuària, segmentada en eixos i àrees d’intervenció per als diferents 
nivells de suport del servei a través d’instruments de valoració que permeten una assignació 
de prestacions i una adequació contínua del pla d’atenció personalitzat d’una forma 
inequívoca i mesurable. Es veu convenient i adequada i, per tant, es valora com a millora la 
proposta d’integrar el nivell de suport molt alt en el nivell de suport l’alt, per tal de dotar-lo de 
seguiments estandarditzats i mesurables. 
 
En aquesta descripció de les millores al model d’atenció, cal destacar de forma específica la 
proposta que es fa sobre la nova segmentació de la intervenció en una classificació d’àrees 
basades en riscos que resulta oportuna per al col·lectiu al qual s’adreça el servei, coherent 
amb les funcions del mateix, aplicable i mesurable. Entre els nous àmbits d’intervenció que 
es proposen, es valora especialment la inclusió de l’atenció al risc d’aïllament i/o soledat no 
desitjada, el suport a persones cuidadores i el risc al deteriorament cognitiu.  
 
Es valora positivament que les millores presentades al model d’atenció del servei es basin 
en un sistema d’elaboració pròpia contrastat, acreditat i mesurable, de forma que permeti 
una assignació, seguiment i adaptació precisa i contínua a les persones usuàries. Aquest 
sistema es basa en una metodologia que resulta d’una combinació adaptada de tests 
estandarditzats, i valoracions i qüestionaris a mida que es concreten en instruments 
d’elaboració pròpia per valorar els riscos de la persona. Aquests instruments tenen la 
finalitat d’assignar prestacions i tecnologia a través de la utilització d’algoritmes de 
classificació que permeten identificar les necessitats de suport d’una persona d'una forma 
clara, transparent i suficientment parametritzada.  
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La proposta metodològica es concreta en la proposta de tres instruments de valoració. En 
primer lloc, d’un instrument de valoració dels nivells de suport actuals que permet assignar 
els seguiments telefònics i presencials; en segon lloc, d’un instrument per valorar els riscos 
que permet assignar prestacions individuals de forma personalitzada (campanyes i 
tecnologia) i, per últim, d’un instrument per valorar les capacitats (visual, auditiva, mobilitat, 
cognitiva, de comunicació/accessibilitat).  
 
Aquests instruments es descriuen de forma detallada i es basen en variables mesurables, 
fiables i oportunes per valorar la persona (com per exemple, les interaccions socials, el 
nombre de caigudes o els accidents a la llar) i l’entorn (com per exemple, dades sobre 
barreres arquitectòniques o de localització, que esdevenen clau per establir mapes 
municipals) que doten els instruments proposats d’una aplicabilitat sòlida, inequívoca i que 
permet fer un seguiment oportú del model presentat.  
 
A més, la proposta contempla una descripció completa i detallada del circuit d'integració 
dels instruments de valoració proposats en els processos d'atenció del servei (valoració 
inicial, contínua, i extraordinària) fins arribar a l’elaboració del pla d’atenció personalitzada, 
presentant un exemple d’un cas concret que permet veure l’aplicabilitat de la proposta 
presentada. Cal destacar que l’oferta incorpora un estudi empíric sobre els possibles 
impactes de la pandèmia provocada per la COVID-19 i la necessitat d’adaptar del servei a 
aquesta nova realitat, tant pel que fa a les persones usuàries com als serveis socials 
municipals i professionals del servei.  
 
La proposta sobre el model d’atenció garanteix la seva aplicabilitat mitjançant l’acreditació 
científica de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. A 
més, una auditoria externa específica del model ha validat la solidesa dels procediments i 
instruments emprats per assignar nivells de suport i prestacions. Finalment, l’empresa 
presenta estudis innovadors realitzats sobre la teleassistència proactiva i personalitzada que 
avalua els beneficis operatius i econòmics del model.  
 
Puntuació: 7 punts 
 

 Descripció de la dotació i organització operativa necessària per a la posada en marxa i el 
desenvolupament de la proposta plantejada ................................................... fins a 2 punts 

 
Proposta de:  
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada descriu de forma completa i coherent amb el model presentat, la 
dotació de recursos humans i l’organització operativa que garanteixen l’aplicabilitat de totes 
les propostes i millores proposades.   
 
En aquest sentit, cal destacar que l’oferta presenta una dotació de recursos humans 
ampliada i amb nous rols professionals en relació amb els objectius estratègics i operatius 
del Servei Local de Teleassistència per al proper període i que es relacionen amb tots els 
criteris objecte de valoració.  
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En primer lloc, es valora de forma específica l’especialització de figures professionals del 
centre d’atenció amb la proposta de nous perfils com el/la teleoperador/a d’enllaç, per 
coordinar les unitats mòbils en l’atenció a emergències, el lloc de seguiment de protocols 
especials, el/la teleoperador/a social media o multicanal i el lloc d’atenció a persones 
usuàries amb necessitats especials de comunicació.  
 
En segon lloc, es valora positivament la proposta de crear un nou centre de gestió remota 
per dotar de més eficiència l’atenció del servei, a través d’una major integració i coordinació 
del personal (tècnic/a d’intervenció ràpida, coordinador/a de zona, personal d’atenció i 
personal de planificació i gestió de rutes). 
 
En tercer lloc, es valora la proposta d’incorporar noves figures professionals com un/a 
psicòleg/oga, un/a tècnic/a d’accessibilitat, un professional orientat a la prestació del servei 
des de l’excel·lència anomenat “tècnic/a VOC (la veu de les persones usuàries)” i un/a 
responsable de participació i anàlisi de la demanda que actuaria com una figura clau per a la 
coordinació amb els municipis.  
 
Per últim, es valoren les millores proposades per al recurs operatiu d’unitats mòbils i que se 
centren en l’ampliació de les unitats mòbils de segona resposta de 16 a 26 vehicles i en 
l’ampliació de les hores de treball/anual de les unitats de segona resposta de 44.200 hores 
(amb un total de 109.200 hores). Aquesta millora és coherent amb la l’oferta íntegra 
presentada per l’empresa que implica un augment del treball tècnic i de l’activitat 
programada per acomplir, entre d’altres objectius, amb el de la digitalització de les llars.  
 
A més, es valora com a millora, la descripció de la metodologia d’adaptació dels recursos 
humans a l’evolució de la pandèmia provocada per la COVID-19, tot emmarcant-la en un pla 
de contingència per atendre situacions excepcionals.  
 
Pel que fa a l’organització operativa, l’oferta inclou, d’una banda, una descripció detallada de 
cada departament d’atenció i els mecanismes que garanteixen la proposta d’una atenció 
integrada en coherència amb la ràtio d’atenció personal exigida que respon a una demanda 
de coordinació i eficiència dels recursos en el servei. D’altra banda, es presenta una 
proposta de capacitació dels equips professionals adequada a les millores del model 
presentades.  
 
D’aquesta forma, en primer lloc es valora la proposta realitzada sobre la metodologia per 
calcular el dimensionament dels equips de treball, amb el detall del circuit de seguiment i 
rendiment diari del total de la dotació, i l’organització per garantir l’aplicació de mecanismes 
com el monitoratge, el temps real de volums d'activitat, temps mitjans de resposta i nivells 
de servei en cada franja horària, extracció diària de temps mitjà d'ocupació, entre d’altres 
elements analítics avançats, per justificar l’assignació de recursos humans i evitar el sobre o 
infra dimensionament i l’adaptació contínua al volum d’activitat. En aquest sentit, la proposta 
d’organització operativa resulta àmpliament justificada i raonada ja que permet una anàlisi 
constant de les càrregues de treball i la planificació de l’activitat d’atenció, en especial la 
relativa al centre d’atenció.  
 
En segon lloc, es valora positivament la proposta sobre la capacitació professional dels 
equips, en especial la descripció sobre la formació que han de rebre per implementar el 
model presentat que es coherent en continguts amb la proposta de millores presentada. 
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L’empresa fa una proposta d’eina de selecció, formació, capacitació i desenvolupament del 
capital humà que va des del procés de selecció de professionals, la incorporació i procés 
d’adaptació i consolidació al lloc de treball i l’avaluació contínua. També incorpora una 
descripció àmplia i oportuna sobre el pla de formació dels i de les treballadors i treballadores 
i les millores en continguts i metodologia. En aquest sentit, es valora especialment que 
l’oferta formativa específica es relacioni amb les millores presentades al model d’atenció 
centrada en la persona i reculli els àmbits de transformació digital, accessibilitat universal i 
les noves eines de gestió avançada especialment la que s’orienta a millorar la coordinació 
amb els municipis. 
 
Finalment, es valora la descripció de la validació realitzada del teletreball amb fases, 
continguts i resultats, a través d’una prova pilot al centre d’atenció amb la finalitat de garantir 
l’atenció en remot.  
 
Puntuació: 2 punts 
 

 Descripció de la millora en les prestacions i tecnologia complementària que s’inclouen 
per cadascun dels nivells de suport en tipologia i intensitat de les prestacionsfins a 4 punts 

 
Proposta de:  
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. 
 
Valoració:  
 
Es valora la descripció detallada sobre el conjunt de prestacions i tecnologia 
complementària que milloren, en tipologia i intensitat d’atenció, els requeriments descrits al 
plec de prescripció tècniques. L’oferta és coherent amb la proposta de model d’atenció 
presentat per l’empresa, completa, precisa i permet fer de forma adequada un seguiment i 
control de la implantació de forma contínua per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora especialment la proposta d’organització del catàleg de prestacions i tecnologia en 
un model integral que resulta clar i inequívoc per a l’assignació de prestacions en tipologia i 
intensitat i que es suporta en el model d’atenció centrat en la persona millorat que es 
presenta en l’oferta i en els instruments de valoració proposats.  
 
En resum, es descriu de forma gràfica i detallada una proposta de catàleg complet de 
prestacions incloses per a cadascun dels eixos i àmbits d’intervenció i nivells de suport en 
format de taula creuada (eixos-àmbits) explicativa. En concret, es descriu per a cada àrea 
d’intervenció com s’assignen determinades campanyes incloses al programa de prevenció 
de riscos i foment de l’envelliment actiu, com s’administra un nou sistema d’alertes a través 
d’una nova monitorització especialitzada, com es fan les valoracions, seguiments i 
assessoraments específics que corresponen, la tecnologia complementària que s’aplica, la 
participació en l’entorn i la forma de coordinació amb els serveis socials municipals. En 
definitiva, per al Servei Local de Teleassistència, aquesta proposta és una millora clara ja 
que amplia la descripció sobre l’organització de les prestacions i la tecnologia recollida als 
plecs.  
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D’una banda, i pel que fa a les prestacions, es valora especialment: 
 

En primer lloc, la creació de noves campanyes preventives en el marc del programa de 
prevenció de riscos i foment de l’envelliment actiu. 
 

En segon lloc, la descripció detallada d’un nou sistema de monitorització especialitzada dels 
riscos a través d’un sistema d’alertes que incorpora la metodologia d’activació per a 
cadascun dels riscos que determinen les àrees d’intervenció.  
 
En tercer lloc, la incorporació de les valoracions i assessoraments personalitzats com a 
prestacions proactives amb una metodologia detallada d’aplicació o assignació.  
 
En quart lloc, la incorporació de noves prestacions i tecnologies on destaca, per exemple, la 
renovació relativa a la intervenció davant catàstrofes i situacions de contingència per als 
riscos naturals, tecnològics, o industrials i antropològics, amb especial atenció a la 
intervenció relativa a l’aïllament social i la prevenció de situacions de soledat, el suport a les 
persones cuidadores i l’atenció al deteriorament cognitiu i les demències. Per a tots els 
àmbits d’intervenció, es recullen de forma detallada les prestacions i tecnologia associada 
en intensitat i tipologia per cadascun dels nivells de suport, amb una administració 
dimensionada de forma suficient i coherent amb el col·lectiu al qual es presta el servei.  
 
Per últim, es proposa una ampliació en el volum dels seguiments telefònics per a les 
persones valorades amb un nivell de suport bàsic i els seguiments presencials per a les 
persones valorades amb un nivell de suport alt. Aquesta proposta es justifica amb un estudi 
sobre l’impacte que té l’increment de trucades i visites sobre els recursos humans i tècnics. 
Aquesta proposta resulta suficient i correctament dimensionada. 

 
Finalment, i pel que fa a la tecnologia complementària, es valora especialment la proposta 
d’ampliar en tipologia i nombre els dispositius actuals requerits al plec de prescripcions 
tècniques, així com la proposta d’incorporar nova tecnologia complementària, en coherència 
amb el model de prestació del servei per al proper període, destacant les millores en la 
tecnologia d’atenció a riscos fora de la llar, els dispositius relacionats amb l’accessibilitat o la 
monitorització dels riscos a la llar. A més, la justificació descrita que sustenta aquesta 
ampliació i la descripció de la metodologia d’assignació és clara i coherent amb el nivell de 
suport de la persona usuària. També, s’inclou un calendari d’implantació de la tecnologia al 
llarg del contracte i els recursos emprats per a la seva posada en marxa. 
 
Punts: 4 punts 
 

 Descripció de la implantació, viabilitat, temporalització, seguiment i avaluació de la 
proposta presentada ........................................................................................ fins a 2 punts 

 
Proposta de:  
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. 
 
Valoració:  
 
L’empresa presenta una proposta d'implantació i viabilitat suficient, clara, completa i 
dimensionada de forma correcta a través de la descripció d'un pla d'implementació del 
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model per fases que incorpora la temporalització de totes les millores descrites a l’oferta. En 
aquest sentit, es valora que l’oferta proposi una fase inicial de comunicació i jornades 
tècniques adreçades a la Diputació de Barcelona, un pla de comunicació i difusió dirigit als 
serveis socials municipals i sessions formatives per als professionals del servei, a més d’un 
pla d’implementació de totes les millores descrites. En especial, destaquen la descripció 
detallada de la nova segmentació del model d’atenció del servei, el calendari de tasques 
que cal adaptar i integrar a les millores sobre els seguiments normalitzats telefònics i 
presencials, la descripció detallada de la implantació relativa a les millores de les 
prestacions especialitzades classificades per eixos i àrees d’intervenció i de l’organització 
operativa requerida; totes elles acompanyades d’una justificació que avala la viabilitat de les 
propostes presentades.  
 
Pel que fa a la proposta sobre el sistema de seguiment i avaluació, l’empresa descriu de 
forma òptima la política de qualitat del model presentat per al qual es proposen nous 
indicadors i noves eines de control continu de la gestió del servei orientats a les persones 
usuàries, als serveis socials municipals i a la Diputació de Barcelona. Es considera 
d’especial valor el compromís del projecte amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides, així com el detall específic d’una proposta oportuna 
d’indicadors de seguiment de la implantació del model que inclou indicadors concrets de 
resultat, eficiència, execució de processos i compliment, i les sentinelles que actuen com 
indicadors que revelen problemes de forma anticipada.  
 
En aquest sentit, en l’oferta presentada sobre els mecanismes de seguiment i d’avaluació, 
es destaquen, entre d’altres, els següents elements: 
 
En primer lloc, la proposta detallada relativa a les línies d’actuació i la descripció de les 
eines d’avaluació al llarg de les fases de planificació del servei, seguiment dels processos i 
vigilància de l’acompliment i control de les activitats i especificació dels mecanismes per dur 
a terme aquest seguiment i control, que incorporen instruments relatius a la satisfacció amb 
el client, el seguiment d’indicadors, el registre i anàlisi d’incidències o les inspeccions 
periòdiques.  
 
En segon lloc, la proposta específica sobre el conjunt d’instruments orientats a avaluar la 
qualitat percebuda que es concreta en una descripció detallada d’eines com, per exemple, 
enquestes d’opinió a les persones usuàries, microenquestes sobre plans o prestacions 
específiques, enquestes d’opinió a les administracions púbiques o avaluacions dels i de les 
professionals del servei.  
 
En tercer lloc, la descripció detallada, justificada i oportuna, del sistema de recepció i anàlisi 
de queixes, reclamacions i suggeriments a través d’una proposta de quadre de 
comandament que incorpora la versió més actualitzada de la norma UNE 66175:2003 Guia 
per a la implantació de sistemes d’indicadors. En destaca principalment la descripció 
detallada dels indicadors específics associats al model d’atenció centrada en la persona que 
incorporen les millores presentades.  
 
Per últim, cal destacar que l’empresa descriu de forma detallada la realització d’auditories 
internes i externes.  
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Punts: 2 punts 
 
Criteri 1: Millora del model d’atenció centrada en la persona .................... fins a 15 punts 
 
Es valorarà la millora del model d’atenció centrada en la persona amb la finalitat d’adaptar-lo 
de forma integral a un servei de teleassistència avançada segons la normativa existent, en 
el sentit següent: 

 

 Descripció de la proposta del model d’atenció i el seu sistema d’acreditació i validació 
que garanteixi la correcta assignació de prestacions i incorpori els mecanismes per 
assegurar l’adequació permanent del pla d’atenció personalitzat a les necessitats de les 
persones........................................................................................................... fins a 7 punts 

 
Proposta de:  
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada descriu un model d’atenció centrada en la persona que s’ajusta als 
requeriments descrits als plecs de prescripcions tècniques i que incorpora alguns elements 
de millora al model actual. Tanmateix, i tal i com s’exposa a continuació, s’observa que la 
proposta no inclou una descripció completa i coherent dels objectius que l’empresa 
contempla per al model, ni tampoc es desenvolupen de forma completa els mecanismes, la 
metodologia o els processos operatius necessaris per assignar les prestacions i adaptar el 
pla d’atenció personalitzat a les necessitats de les persones usuàries. En termes generals, 
tot i que la proposta és suficient per implantar un model d’atenció centrada en la persona al 
Servei Local de Teleassistència, la proposta de millores resulta incompleta, amb mancances 
metodològiques i confusa pel que fa a la redacció i disposició dels elements.  
 
En aquest sentit, tot i aquestes consideracions, es valora positivament que l’empresa 
proposi un model d’atenció centrada en la persona, anomenat “Model Atenzia”, que 
incorpora algunes millores al model actual d’atenció i que està basat en la realització d’una 
valoració sobre les àrees biomèdica, funcional, mental, social i de l’entorn de la persona 
usuària a través d’escales estandarditzades de l’informe mèdic, les dades de vida de la 
persona (història de vida), i en l’elaboració d’un mapa de salut, biogràfic i de gustos i/o 
preferències de la persona, incorporant també la descripció de com en funció d’aquestes 
valoracions es segmenten les persones per nivell de suport.  
 
Es valora també positivament que la proposta realitzada sobre el model d’atenció integri una 
descripció correcta i oportuna dels principals elements innovadors del model d’atenció 
centrada en la persona (preventiu, integral i predictiu). No obstant això, es valora 
negativament que la proposta presentada no es desenvolupi de forma coherent amb els 
objectius descrits, tal i com s’argumenta a continuació.  
 
En primer lloc, i específicament pel que fa a la predicció, la proposta no justifica 
suficientment el desenvolupament operatiu dels mecanismes posats a disposició ni els 
instruments necessaris de forma que es pugui garantir una aplicabilitat clara o un seguiment 
adequat. En aquest sentit, si bé s’incorpora una bona base d’elements de caire predictiu a 
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través de la identificació de riscos i tendències que permeten establir accions preventives 
amb una anàlisi basada en diferents criteris, aquest objectiu no es desenvolupa de forma 
completa a nivell de la seva aplicació operativa. És així com, tot i que es descriu una bona 
classificació de criteris de fragilitat de les persones grans com, per exemple, aquells 
relacionats amb caigudes i d’altres criteris de salut, criteris funcionals relacionats amb canvis 
en les activitats de la vida diària, criteris socials com la viduïtat o l’aïllament, criteris mentals 
com la identificació de l’inici del deteriorament cognitiu, o d’altres criteris de fragilitat 
detectats a través de l’ús del servei (variacions de les interaccions amb el servei en relació a 
les alarmes tecnològiques), manquen elements relacionats, per exemple, amb el sistema de 
monitoratge que és clau per a la predicció, però que no està suficientment desenvolupat 
amb una bateria completa d’indicadors d’alerta, entre d’altres elements que caldria 
especificar amb més detall.  
 
En segon lloc, si bé la proposta incorpora millores en relació a nous àmbits de valoració de 
la persona usuària com són l’entorn o la salut mental, i aspectes com l’abordatge de la 
soledat, el deteriorament cognitiu i la incorporació de la figura de la persona cuidadora, la 
proposta general sobre els mecanismes de valoració resulta excessivament teòrica en 
presentar mancances a l’hora de descriure de forma completa i pràctica instruments i 
circuits concrets per assignar les prestacions i la tecnologia. 
 
A més, la proposta incorpora excessives valoracions qualitatives, sent un aspecte que 
dificulta l’anàlisi per un servei amb un elevat volum d’activitat ja que no dota al sistema 
d’indicadors clars i fiables per poder realitzar una assignació de les prestacions, un 
seguiment del servei per part de les administracions i una avaluació del mateix d’una forma 
correcta. L’excessiva incorporació de valoracions obertes i directes de professionals i de 
persones usuàries, sense instruments de suport basats en elements quantitatius, dota 
l’oferta d’elements arbitraris que representen un obstacle per a la gestió del servei, 
l’assignació de recursos i la planificació d’escenaris futurs. 
 
També resulta confusa la interpretació global i integral que cal fer de la valoració del nivell 
de suport que cal assignar, en administrar-se un nivell excessiu de valoracions intermèdies 
que resulten atomitzades i que es desconeix com es connecten entre sí per poder obtenir 
una valoració global i final del nivell de suport que cal assignar a la persona. També resulta 
sobredimensionada la intervenció sobre la persona usuària, proposta que no està 
suficientment justificada en necessitats i recursos, així com tampoc resulta real el 
dimensionament de temps emprat per a les entrevistes globals de les persones (35 minuts) 
ja que aquest és massa ajustat. Finalment, tot i que la proposta incorpora àmbits nous 
d’intervenció i complementa d’altres, les prestacions de caire preventiu, així com la 
tecnologia complementària, no tenen instruments clars d’assignació.  
 
En tercer lloc, es considera que l’àmbit valoratiu relatiu a la salut està sobredimensionat en 
el model presentat ja que no es veu aplicable de forma completa al Servei Local de 
Teleassistència. Cal dir que, si bé la interoperabilitat entre sistemes queda recollida en el 
plecs per a un possible futur escenari d’integració, actualment a Catalunya els sistemes 
sanitari i social no comparteixen dades per la qual cosa resulta necessari que les propostes 
recullin elements bàsics de salut de fàcil obtenció com, per exemple, un historial de 
caigudes, les patologies de base o d’altres dades que incorporem als nous models socials i 
que es centren en models d’autopercepció de l’estat de salut, però no d’altres com el 
consum de fàrmacs ja que no és possible tenir actualitzada aquesta informació. Resulta 
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desitjable disposar de propostes innovadores en aquest àmbit que no requereixin d’una 
actualització permanent.  
 
En quart i últim lloc, l’oferta destaca com a element clau, l’eina de gestió del model emprada 
(gestió de l’atenció personalitzada) on es cita especialment la incorporació d’una nova 
funcionalitat relativa a la ‘predicció de riscos’ a través d’un sistema d’alertes. Tanmateix, i 
d’acord amb allò que descriu la proposta, l’eina és més un instrument de gestió operativa del 
servei que enregistra les valoracions i les prestacions, que una eina de valoració i 
assignació de prestacions. La funció de predicció de riscos no està descrita suficientment, ni 
en relació a la metodologia i el funcionament, ni en com aquesta s’ha d’incorporar al model 
de forma operativa amb sistemes d’alarmes concrets o estudis de patrons, entre d’altres 
elements.  
 
La proposta del model resulta suficientment acreditada i validada, principalment en base a 
l’experiència contrastada d’aplicació del model proposat sobre un gran volum de persones 
usuàries en d’altres territoris. Així mateix, cal esmentar que el model compta amb un 
assessorament científic suficient tot i que es troba a faltar el disseny d’instruments propis 
que conformin un model específic per als serveis de teleassistència, més enllà de comptar 
amb les escales estandarditzades, així com també s’hi troba a faltar la metodologia emprada 
per al disseny del model presentat.  
 
Puntuació: 3,5 punts  

 

 Descripció de la dotació i organització operativa necessària per a la posada i marxa i 

desenvolupament de la proposta plantejada ................................................... fins a 2 punts 
 
Proposta de:  
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada descriu una dotació de recursos humans que garanteix una major 
especialització del servei i una evolució cap a la innovació, i que guarda coherència amb el 
model d’atenció i les línies estratègiques generals de la prestació del servei recollides als 
plecs. En aquest sentit, l’oferta proposa nous rols professionals relacionats amb la 
digitalització del servei i l’accessibilitat i descriu de manera suficient les tasques assignades.  
 
Així mateix, inclou figures professionals centrades en especialitzar la funció de coordinació 
de zona i, específicament, en la prevenció i detecció del deteriorament cognitiu, en la 
prevenció del suïcidi, en el telemonitoratge de persones amb malalties cròniques, en 
l’actuació desprès d’altes hospitalàries, en la prevenció i actuació davant de caigudes 
freqüents, en l’atenció psicosocial, en l’atenció a situacions de dol i en el suport a les 
persones cuidadores.  
 
L’oferta també incorpora figures com un/a psicòleg/oga, un/a dinamitzador/a per al programa 
de prevenció de riscos i foment de l’envelliment actiu, un/a intèrpret de llengua de signes, 
un/a científic/a de dades, un/a expert/a en planificació gerontològica, un/a investigador/a en 
l’àrea social i en l’àrea psicològica, i un/a professional d’infermeria.  
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Tanmateix, la proposta descriu una metodologia per a l’assignació de professionals que no 
permet valorar si aquesta es dimensiona de forma correcta per cobrir les necessitats del 
servei, ni tampoc concreta les jornades laborals dels i de les treballadors i treballadores. A 
més, la incorporació d’alguns perfils no queda suficientment justificada en tant que els hi 
assigna de manera exclusiva tasques específiques associades a diferents programes que 
implicarien, a més d’una excessiva fragmentació, la participació solapada de diversos 
interlocutors en un mateix cas o per una mateixa persona usuària. 
 
En relació a les funcions dels equips professionals, la proposta no descriu un circuit clar i 
possible de coordinació entre professionals del servei i els serveis socials municipals, 
barreja tasques que corresponen als serveis socials municipals o proposa traspassar-les al 
servei de teleassistència sense argumentar cap impacte positiu per a les persones usuàries, 
alhora que obvia l’elevat cost a nivell de recursos que representaria per al servei.  
 
Pel que fa a les unitats mòbils, l’empresa proposa ampliar el recurs en dotació i en hores de 
treball, però l’assignació d’aquesta millora a les unitats de primera resposta que atenen 
principalment emergències i contingència no s’adequa al nou model d’atenció que requereix 
un increment del treball tècnic i de l’activitat programada que porten a terme les unitats de 
segona resposta.  
 
Així mateix, l’empresa proposa adaptar els processos de treball a possibles contingències, 
com la provocada per la COVID-19, però aquesta adaptació es limita exclusivament al 
teletreball, cosa que dona escàs valor a la proposta. 
 
Pel que fa a l’organització operativa del servei, destaca la proposta sobre la capacitació dels 
nous perfils professionals. Concretament, es valora l’ampliació a 30 hores del pla de 
formació contínua i el detall amb què aquest presenta, els continguts específics per a cada 
mòdul formatiu i identifica els i les professionals als quals s’adreça. Principalment, es 
valoren els continguts formatius relacionats amb l’eina de gestió per a l’atenció 
personalitzada, amb el pla d’atenció personalitzat, amb els protocols específics de prevenció 
i actuació davant maltractaments i de prevenció del suïcidi. Tot i això, s’hi troben a faltar 
continguts formatius relacionats amb aspectes clau de l’oferta, com són la digitalització o 
l’accessibilitat. 
 
No es considera una millora respecte els requeriments dels plecs la proposta relativa a la 
posada en marxa de tres oficines de coordinació i gestió del servei al territori ja que no està 
suficientment detallada la seva justificació i no s’estima necessària per al servei.  
 
L’empresa realitza una proposta àmplia sobre l’equipament tecnològic i tècnic (terminals i 
dispositius) posats a disposició del servei en els termes següents: 
 
En primer lloc, la major part de l’equipament tecnològic presentat i les seves característiques 
són garantia de compliment de plecs i, per tant, no representen una millora. És en aquest 
sentit que no es valora la descripció de les funcionalitats de la plataforma ni les fitxes 
tècniques de productes, ja que no representen una millora en la prestació del servei. D’igual 
manera, aspectes com disposar de dos centres d’atenció o el manteniment preventiu i 
correctiu dels equipaments són requeriments mínims previstos en el plec tècnic i, per tant, 
no representen millores. 
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En segon lloc, tot i que es proposa un conjunt de recursos tecnològics posats a disposició 
del model d’atenció centrada en la persona, com l’eina de gestió de l’atenció personalitzada, 
l’aplicació ‘Atenzia Comunica’ orientada a afavorir la comunicació amb les persones 
usuàries i cuidadores, o la plataforma MicroStrategy, no es poden valorar en aquest criteri 
perquè són valorades en altres criteris.  
 
En tercer i últim lloc, i pel que fa a l’equipament tècnic (terminals i dispositius), es valora 
l’adaptació realitzada al hardware i el software orientada a realitzar una transformació digital. 
No obstant això, no es valora en aquest criteri la incorporació de nous dispositius perifèrics 
ja que l’empresa repeteix aquesta proposta en d’altres criteris en els quals s’estima més 
oportuna la seva valoració. 
 
Punts: 1 
 

 Descripció de la millora en les prestacions i tecnologia complementària que s’inclouen 
per cadascun dels nivells de suport en tipologia i intensitat de les prestacions fins a 4 punts 

 
Proposta de:  
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 
Valoració: 
 
En termes generals, es valora de manera positiva la proposta detallada que l’empresa 
presenta en relació a les millores que impacten sobre la intensitat dels seguiments a les 
persones usuàries, els continguts per al programa de prevenció de riscos i foment de 
l’envelliment actiu, i la proposta ampliada sobre programes i protocols especials d’atenció 
especialitzada, així com les prestacions que s’associen i que milloren els requeriments 
descrits al plec de prescripcions tècniques.  
 
Tot i així, s’observa que el conjunt de prestacions i tecnologia no s’integren de forma clara 
en un model global en no dotar-se d’instruments sòlids d’assignació. D’aquesta forma, tot i 
que es presenta un quadre resum, de tipus matriu, que recull la totalitat de prestacions i 
tecnologia, aquest resulta confús i no permet conèixer com s’efectua la valoració final del 
nivell de suport que necessita la persona, i la informació presentada no permet conèixer de 
forma clara com es relacionen les diferents àrees de valoració. Cal esmentar també que es 
confonen les funcions que corresponen als municipis i a la Diputació de Barcelona ja que, 
per exemple, els informes relacionats amb persones usuàries han d’adreçar-se als serveis 
socials municipals i no a la Diputació de Barcelona.  
 
D’altra banda, l’oferta presenta millores en relació als seguiments telefònics per a les 
persones amb un nivell de suport mitjà i alt, i als seguiments presencials per a les persones 
amb un nivell de suport bàsic i alt. En especial, es destaca la incorporació de seguiments 
presencials per a les persones valorades amb un nivell de suport bàsic ja que no estan 
contemplades al model vigent i que passarien a fer-se cada 18 mesos. No obstant això, la 
proposta es considera d’escassa rellevància perquè es detecten mancances relatives a la 
justificació de les millores dels seguiments proposats en termes d’idoneïtat per a les 
persones usuàries i d’anàlisi sobre el dimensionament de recursos necessaris per portar-los 
a terme. A més, no es valora ni el contingut de les trucades de seguiment ni el de les visites 
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que l’empresa descriu, ja que són excessivament qualitatius i subjectes a l’arbitri (continguts 
de conversa, per exemple) i s’observa una manca d’estandardització de procediments en 
aquest sentit. En canvi, sí que es valora la millora que representa la proposta del reforç de 
les trucades amb videotrucades i la possibilitat de disposar d’atenció mèdica telefònica les 
24 hores del dia.  
 

Pel que fa al programa de prevenció de riscos i foment de l’envelliment actiu descrit al plec 
de prescripcions tècniques, l’oferta inclou de forma detallada la tipologia d’accions amb 
millores al contingut, la planificació i el dimensionament del programa quant a recursos 
necessaris per portar-lo a terme. Tot i així, caldria clarificar la metodologia d’assignació del 
conjunt de campanyes preventives a les persones usuàries segons els diferents nivells de 
suport, tal i com estableix aquest subcriteri.  
 
La proposta també incorpora un nou canal de comunicació per a les persones usuàries 
basada en una aplicació anomenada ‘Connecta’. Aquesta eina resulta d’especial valor en 
situacions d’emergència, com la provocada per la pandèmia de la COVID-19. Tot i així, cal 
apuntar que aquest instrument no resulta accessible universalment (per exemple, en 
visibilitat a enllaços web) com tampoc és utilitzable i útil per a tota la població del servei 
provocant, entre d’altres, un augment de l’escletxa digital per raó d’edat. Per aquest motiu 
cal atorgar un valor relatiu a aquesta proposta. 
 
Es valora positivament el detall que es realitza sobre programes i protocols d’atenció 
especial que són coherents amb la presentació d’un model d’atenció centrada en la persona 
i que incorpora continguts, professionals que intervenen, prestacions, tecnologia associada i 
població destinatària. Especialment, es consideren adequats els programes relacionats amb 
la prevenció i detecció del deteriorament cognitiu, el de suport a la persona cuidadora, el 
d’atenció a situacions de dol, el de caigudes reiterades, i el d’atenció a la soledat, en ésser 
continguts interessants per desenvolupar en el marc del servei ateses les característiques 
de les persones usuàries. No obstant això, la proposta no queda clarament integrada en un 
model global fàcilment comprensible, en tant que no permet conèixer el volum de persones 
sobre el qual impacta, ni dimensiona adequadament l’assignació de recursos, detectant-se 
un sobredimensionament de seguiments per al conjunt de prestacions presentades al llarg 
de tot el projecte.  
 
D’altra banda, i pel que fa a la tecnologia complementària, es valora positivament que la 
proposta ampliï en tipologia i nombre els dispositius actuals requerits al plec de 
prescripcions tècniques i que també incorpori noves tecnologies complementàries al servei 
com, per exemple, dispositius de monitoratge d’indicadors bàsics de salut, una plataforma 
d’estimulació cognitiva o d’altres solucions relacionades amb l’atenció fora de la llar, entre 
d’altres.  
 
No obstant això, la manca de justificació d’aquesta ampliació, així com una metodologia 
d’assignació confosa i poc desenvolupada, resten valor a la proposta. A més, l’oferta no 
inclou un calendari d’implantació de la tecnologia al llarg del contracte ni dels recursos 
emprats per a la seva posada en marxa.  
 
Puntuació: 2 punts 
 

 Descripció de la implantació, viabilitat, temporalització, seguiment i avaluació de la 
proposta presentada ........................................................................................ fins a 2 punts 
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Proposta de:  
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. 
 
Valoració: 
 
L’empresa presenta una proposta d'implantació i viabilitat que es centra en valorar tot el 
conjunt de persones usuàries del servei que haurà d’assumir l’empresa en cas de resultar 
adjudicatària. La proposta es centra en descriure tres fases de valoració per readaptar les 
persones usuàries al nou model d’atenció, començant per a les persones usuàries valorades 
amb un nivell alt i molt alt de suport, seguint amb les persones usuàries valorades amb nivell 
mitjà de suport, i acabant per les persones valorades amb un nivell bàsic de suport. La 
proposta presentada recull el calendari de visites, els professionals posats a disposició per 
realitzar aquesta valoració i el càlcul de rutes necessàries.  
 
La proposta presentada és correcta per al seu àmbit però resulta insuficient i parcial en 
continguts donat que es tracta de valorar la implementació de tot el model d’atenció centrat 
en la persona que ha d’incorporar aspectes com les accions inicials de comunicació de les 
línies estratègiques del model als municipis i a la Diputació de Barcelona, el treball relatiu al 
traspàs de les dades, la incorporació de la nova tecnologia proposada, la formació als 
professionals, entre d’altres elements que no apareixen reflectits al pla d’implantació.  
 
D’altra banda, els terminis d’implantació estan calculats de forma excessivament ajustada ja 
que haurien de comptabilitzar correctius en cas de no poder realitzar una visita, per 
exemple, ni tampoc contemplen l’operativa del servei que suposa la contínua incorporació 
de les noves persones usuàries al servei.  
 
Pel que fa a la proposta sobre el sistema de seguiment, l’empresa descriu de forma correcta 
noves eines de control que milloren els mecanismes actuals de seguiment. Especialment, es 
valora la proposta detallada d’indicadors amb la finalitat de realitzar un seguiment i 
avaluació de la proposta de model d’atenció presentat, incorporant indicadors d’acompliment 
dels programes especials d’atenció específica i sobre digitalització, entre d’altres àmbits 
d’interès.  
 
A més aquesta proposta es veu millorada amb una oferta de nous indicadors operatius del 
servei que incorporen prestacions i procediments descrits al llarg del projecte, com els 
relatius al programa de prevenció de riscos i foment de l’envelliment actiu o el pla d’atenció 
personalitzada, entre d’altres. Tot i constituir una millora valorada per l’interès que té per al 
servei, es troba a faltar un desenvolupament més ampli del contingut aportat en l’oferta. 
Tampoc s’identifica la vinculació d’aquests indicadors amb els mecanismes de coordinació 
amb els serveis socials municipals i amb la Diputació de Barcelona, ni es detalla en quina 
tipologia d’informes s’agreguen i amb quina periodicitat.  
 
Pel que fa als mecanismes d’avaluació i qualitat, l’empresa garanteix els aspectes 
qualitatius amb una política de qualitat sòlida i descriu les eines que fa servir entre les quals 
es citen el seguiment i mesurament de processos, la identificació de riscos i oportunitats, 
així com els controls i inspeccions a processos que són garantia de compliment. Així mateix, 
a banda de tenir contemplades les auditories internes del sistema de gestió de la qualitat i 
un sistema de queixes, reclamacions i suggeriments, s’aporta una descripció suficient, clara 
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i precisa dels mecanismes d’avaluació proposats per mesurar la qualitat percebuda a través 
d’enquestes a persones usuàries i famílies, l’avaluació de la satisfacció dels professionals 
del servei i de les administracions públiques. 
 
Puntuació: 1,5 punts 
 
Criteri 1: Millora del model d’atenció centrada en la persona .................... fins a 15 punts 
 
Es valorarà la millora del model d’atenció centrada en la persona amb la finalitat d’adaptar-lo 
de forma integral a un servei de teleassistència avançada segons la normativa existent, en 
el sentit següent: 
 

 Descripció de la proposta del model d’atenció i el seu sistema d’acreditació i validació 
que garanteixi la correcta assignació de prestacions i incorpori els mecanismes per 
assegurar l’adequació permanent del pla d’atenció personalitzat a les necessitats de les 
persones........................................................................................................... fins a 7 punts 

 
Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada descriu un model d’atenció centrada en la persona que garanteix la 
prestació del servei però que, en termes generals, no suposa cap millora rellevant al model 
actual. Tot i que incorpora algunes propostes, aquestes no són suficients per poder ser 
valorades com a millora ja que no proposen instruments o metodologies innovadores 
d’abordatge de les problemàtiques de les persones usuàries.  
 
En aquest sentit, l’empresa presenta un model de prestació que es basa principalment en la 
valoració de les persones a través d’escales estandarditzades per assignar prestacions i 
tecnologia. Es considera positiu el fet que l’oferta incorpori alguna adaptació pròpia 
d’aquestes escales amb la finalitat d’assignar tecnologies o programes especials d’atenció, 
tot i que no suposa una millora amb un impacte rellevant. A més, aspectes com la 
incorporació del projecte de vida no estan suficientment justificats metodològicament per 
poder ser valorats.  
 

Pel que fa a la metodologia proposada, l’empresa confon els processos de prestació del 
servei amb els recursos metodològics del servei que haurien d’incorporar una proposta 
d’instruments sòlids i mesurables que suposessin una millora als requeriments dels plecs. 
Exceptuant alguna millora en algun termini dels processos com, per exemple, les trucades 
de seguiment durant una baixa temporal, la resta d’elements no són objecte de valoració.  
 

En definitiva, la descripció del model recull una bona part d’elements que són requeriments 
del plec de prescripcions tècniques i, per tant, no constitueixen elements subjectes a 
valoració.  
 

Per últim, i pel que fa als mecanismes d’acreditació i validació, l’empresa fa referència a les 
escales estandarditzades de valoració emprades. Aquestes no poden ser considerades com 
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elements acreditatius i de validació d’un model d’atenció i, per tant, no constitueixen cap 
millora pel que fa a aquest àmbit. 
 

Puntuació: 1 punt 
 

 Descripció de la dotació i organització operativa necessària per a la posada i marxa i 
desenvolupament de la proposta plantejada ................................................... fins a 2 punts 

 

Proposta de: 
 

QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 

Valoració: 
 

La proposta presentada es basa en fer una millora a la dotació de recursos humans i a 
l’organització operativa que es concreta en l’ampliació en nombre i en una major 
especialització del servei, en consonància amb el catàleg de prestacions que l’empresa 
ofereix. No obstant això, exceptuant aquestes millores quantitatives i una breu descripció 
relativa a l’estructura de l’empresa, la proposta no presenta cap altra millora que pugui ser 
objecte de valoració pel que fa a l’organització operativa.  
 

Cal destacar que l’oferta presenta una dotació de recursos humans ampliada en 
especialització amb la incorporació d’un equip sociosanitari format per un/a diplomat/da en 
Infermeria, un/a psicòleg/oga, un/a terapeuta ocupacional i un/a tècnica d’integració social. 
Així mateix, es valora la incorporació d’un/a responsable en Innovacions Tecnològiques en 
coherència amb un model de prestació del servei que demana un alt grau d’especialització 
tecnològica i amb perspectiva innovadora.  
 

Així mateix, es té en consideració que la proposta contempli un equip exclusiu per implantar 
el model d’atenció que pugui realitzar les revaloritzacions de les persones usuàries del 
servei. Tanmateix, la proposta de realitzar la primera visita de valoració conjunta entre el/la 
coordinador/a de zona i el/la tècnic/a instal·lador/a no es valora en no considerar-se 
aplicable a nivell operatiu. Tampoc es valora la proposta de tenir un/a teleoperador/a de 
referència per a cada persona usuària ja que es considera una proposta inviable en un 
servei amb un volum d’activitat com el Servei Local de Teleassistència.  
 
Es valora positivament que es proposi incrementar la ràtio d’atenció personal del 0,28 al 
0,36 % per poder disposar de més recursos tot i que es detecten mancances pel que fa a la 
justificació d’aquesta ampliació en base a una anàlisi del dimensionament de l’activitat del 
servei al llarg del contracte.  
 
L’empresa proposa ampliar el recurs de les unitats mòbils en dotació però l’assignació 
d’aquesta millora en una unitat de primera resposta, que atén principalment emergències i 
contingències, no s’ajusta al que el nou model requereix que és un increment de treball 
tècnic i de l’activitat programada, en consonància amb el procés de digitalització. La 
proposta d’una major dotació per aquest recurs no està justificada com tampoc l’ampliació 
de la flota de vehicles que es proposa. 
 
Per últim, per a la valoració d’aquest criteri, no es poden considerar com a millores la 
descripció de les funcionalitats de la plataforma ni les fitxes tècniques de productes ja que 
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només són aptes les propostes orientades a la prestació del servei i aquelles funcionalitats o 
aplicacions concretes relacionades de forma clara amb el model d’atenció a la persona. Si 
bé es descriuen algunes eines que s’orienten a la prestació del servei, només es recullen les 
funcionalitats i no quina metodologia i instruments es desenvolupen de forma operativa i que 
s’orientin a una assignació concreta de prestacions i tecnologia.  
 
Pel que fa als recursos tècnics i tecnològics, es considera adequada l’adaptació realitzada al 
hardware i software orientada cap a la transformació digital tot i que, més enllà de la 
descripció tècnica, la proposta no es relaciona amb la població concreta del servei, els seus 
riscos i metodologies d’assignació. En definitiva, no concorda amb el model que presenta 
l’empresa i per tant no es considera objecte de valoració en aquest criteri. 
 
Tampoc no es valora en aquest criteri la incorporació de nous dispositius perifèrics ja que es 
repeteix aquesta proposta en d’altres criteris on ja ha estat valorada. 
 
En termes generals, l’empresa realitza una oferta que simplement dota d’un major volum de 
recursos humans, però manca la justificació necessària i clau que aporti solidesa a 
l’ampliació i l’especialització proposada.  
 
Puntuació: 0,5 punts 
 

 Descripció de la millora en les prestacions i tecnologia complementària que s’inclouen 
per cadascun dels nivells de suport en tipologia i intensitat de les prestacions fins a 4 punts 

 
Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
En termes generals, es valora la proposta detallada que l’empresa presenta sobre les 
millores que impacten sobre la intensitat dels seguiments realitzats a les persones usuàries, 
la proposta ampliada sobre programes i protocols especials d’atenció especialitzada i les 
prestacions que s’associen i que milloren els requeriments descrits al plec de prescripcions 
tècniques.  
 

No obstant això, cal esmentar que la proposta relativa a la tecnologia complementària no es 
pot valorar ja que només es citen la tipologia de dispositius que es proposen i les seves 
funcionalitats tècniques però aquestes no estan integrades al model d’atenció d’una forma 
solvent, ni a una metodologia d’assignació integral, detallada i completa en continguts com 
tampoc es presenta una proposta quantificada. D’altra banda, tot i que es presenta un 
quadre resum que recull la totalitat de prestacions amb la proposta de seguiments, aquest 
resulta incomplet ja que no incorpora ni la tecnologia ni els programes d’atenció especial.  
 

L’oferta proposa seguiments telefònics i presencials per a les persones per a tots els nivells 
de suport. En especial, es destaca la incorporació de seguiments presencials per a les 
persones valorades amb un nivell de suport bàsic ja que no estan contemplades al model 
vigent i que passarien a fer-se cada sis mesos. No obstant això, la proposta es considera 
d’escassa rellevància perquè es detecten mancances sobre la justificació de les millores 
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dels seguiments proposats en termes d’idoneïtat per a les persones usuàries i planteja 
dubtes sobre un possible sobredimensionament en l’atenció de persones autònomes. 
Caldria a més, un estudi detallat dels recursos posats a termini a nivell global per poder 
cobrir aquests seguiments en consonància amb la resta de propostes presentades 
relacionades amb les atencions especials o el procés de digitalització de les llars. 
 

Quant a la proposta que es realitza sobre els programes especials d’atenció domiciliària que 
incorporen els objectius, una descripció, la població beneficiària, els professionals que 
intervenen, les actuacions que se’n deriven i els indicadors per al seguiment i avaluació dels 
mateixos, cal dir el següent: 
 

Respecte al programa adreçat a atendre la soledat no desitjada, es considera interessant 
però d’escassa valoració perquè resulta difícil dimensionar l’impacte que tindran els 
seguiments pautats sobre la capacitat de recursos del servei així com seria desitjable 
conèixer la metodologia d’implantació ja que s’adreça a tota la població del servei. 
 

Pel que fa al programa relacionat amb la malaltia, tot i que resulten interessants els 
continguts presentats cal tenir en compte que actualment existeixen dificultats per obtenir 
determinada informació en no existir la integració dels sistemes sanitaris i socials a 
Catalunya. En aquest sentit, caldria reorientar els seus continguts cap a l’escenari actual de 
prestacions socials i sanitàries ja que moltes funcions descrites no poden ser aplicades al 
servei, per exemple el control sobre la dispensació de fàrmacs. 
 

Així mateix, programes com el d’informació de recursos comunitaris estan descrits de forma 
molt general i caldria integrar-los en d’altres més macro o bé dins de les campanyes del 
programa de prevenció de riscos i foment de l’envelliment actiu. 
 

Quant a altres programes com el d’arranjaments i valoració d'ajudes tècniques no es 
considera objecte de valoració en existir programes a la Diputació de Barcelona que ja 
realitzen aquesta tasca. En termes globals, la proposta resulta interessant tot i que es valora 
que té mancances pel que fa a la integració en un model d’atenció centrada en la persona 
complet i amb dubtes sobre la solvència en recursos per poder realitzar els seguiments 
proposats.  
 

Per últim, es descriu breument una aplicació anomenada ‘Teleassistència’ mitjançant la qual 
es proposa la incorporació de la família i/o l’entorn en el marc de la prestació del servei però 
d’una manera insuficientment detallada i integrada en el model d’atenció centrat en la 
persona, per la qual cosa se li dona escàs valor a la proposta. 
 

Puntuació: 1 punt 
 

 Descripció de la implantació, viabilitat, temporalització, seguiment i avaluació de la 
proposta presentada ........................................................................................ fins a 2 punts 

 

Proposta de: 
 

QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 

Valoració: 
 

L’empresa presenta una proposta d'implantació i viabilitat insuficient per poder ser valorada. 
La descripció de la implantació és qualitativa i no aporta arguments que donin solidesa per 
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considerar-la solvent. L’oferta és excessivament simple i amb mancances metodològiques i 
relacionades amb el dimensionament dels recursos que reflecteixen la manca de definició 
d’un model integral amb instruments de valoració i assignació de prestacions i tecnologia 
propis. Tan sols inclou una breu descripció del procés de traspàs però no aporta continguts 
suficients per ser valorada.  
 
Pel que fa als mecanismes d’avaluació i qualitat, la proposta inclou una breu taula 
d’estàndards de qualitat relacionats amb l’adaptació del servei al model d’atenció centrada 
en la persona que proposen, i una taula d’indicadors de qualitat sobre l’impacte de la 
implantació del model en les persones i les famílies. Aquesta proposta és totalment 
insuficient per poder ser valorada ja que no permet fer un seguiment adequat de la 
implantació del model proposat. 
 
Puntuació: 0 punts 
 
Criteri 2: Pla de digitalització del servei ....................................................... fins a 15 punts 
 
Es valorarà la proposta d’un pla que permeti planificar la substitució dels equipaments 
instal·lats a les llars per terminals IP (Internet Protocol) i com aquesta transició tecnològica 
s’orienta a les prestacions del servei, en el sentit següent: 
 

 Metodologia i procediments per portar a terme la digitalització en el servei que inclogui 
una proposta de maqueta/laboratori amb solucions tecnològiques orientades a la 
prestació ........................................................................................................ fins a 7,5 punts 

 
Proposta de: 
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada incorpora la descripció d’una transformació digital integral del servei 
que va més enllà de realitzar una digitalització dels terminals instal·lats a les llars. En aquest 
sentit, es valora positivament que es presenti un pla de digitalització total i ambiciós amb 
una descripció de la totalitat dels elements que sustenten la seva posada en marxa i la seva 
implementació amb la metodologia i procediments per portar-lo a terme d’una forma òptima, 
coherent i que millora en escreix els requeriments mínims descrits al plec de prestacions 
tècniques. Així mateix, la proposta inclou una maqueta/laboratori amb solucions 
tecnològiques solvents i orientades a la prestació.  
 
Cal esmentar alguns elements que resulten d’especial interès ja que doten de solidesa el pla 
de digitalització presentat i que constitueixen millores evidents al servei actual i al mínim 
exigit en els plecs.  
 
En primer lloc, es valora que la proposta sobre transformació digital es basi en un estudi 
elaborat sobre el context de la digitalització al territori català i sobre l’ús de les TIC en la 
població del servei, essent aquests elements clau per justificar el pla presentat. 
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En segon lloc, es valora l’estudi realitzat per l’empresa sobre les metodologies emprades 
per al disseny dels escenaris de transformació digital i sobre els impactes que aquesta 
digitalització tindrà en cadascun dels procediments clau del servei, com ara els processos i 
metodologies de treball, els municipis, la pròpia cultura organitzativa de l’empresa i, en 
especial, sobre la formació dels professionals i l’organització i gestió dels recursos humans, 
sobre l’àmbit de la comunicació interna i externa, sobre el coneixement que les persones 
usuàries tenen del servei, dels municipis i de la Diputació de Barcelona, i sobre l’experiència 
del servei i l’orientació de la demanda. 
 
En tercer lloc, es descriu detalladament l’entorn tecnològic sobre el que es basa la proposta 
de digitalització integral del servei, amb el detall de la infraestructura de tecnologia que dona 
suport a la prestació del servei i, en concret, sobre el procés de digitalització, així com de la 
tecnologia que es posarà a l’abast de les persones usuàries i que s’adaptarà a la totalitat de 
les llars amb independència que siguin analògiques o digitals. Es valora que la tecnologia 
posada al servei de les persones usuàries contempli les adaptacions i millores suficients en 
funcionalitats per poder realitzar una implantació coherent en recursos i en accessibilitat, 
sòlida en metodologia i amb garanties de compatibilitat amb el mercat. 
 
Fonamentalment, es valora que la descripció sobre aquesta transformació digital estigui 
orientada a la prestació del servei i a l’impacte que tindrà a nivell d’eficàcia i d’eficiència, així 
com en la seguretat de les persones usuàries i en l’impacte sobre la confortabilitat. Aquesta 
orientació permet valorar la tecnologia de forma integral i conèixer de forma detallada les 
millores que suposarà per a les persones usuàries i per al servei.  
 
En aquest sentit, es descriuen cadascun dels dispositius per a la prestació (terminals, 
unitats de control remot i dispositius perifèrics) amb el detall de les millores que suposa la 
digitalització i els impactes que aquests tenen sobre les prestacions. Aquesta orientació als 
usos concrets, es fa molt evident quan l’empresa descriu les adaptacions d’una mateixa 
prestació, per exemple, la teleassistència prestada fora de la llar i com aquesta millora la 
diversificació de les funcions per l’impacte de la digitalització.  
 
En definitiva, i pel que fa a la tecnologia posada al servei de les persones, la proposta està 
plenament justificada i orientada a la prestació, aspectes que permeten analitzar la seva 
utilitat i l’impacte que tindran sobre el servei en el seu conjunt, i que doten de solidesa la 
implementació de la proposta.  
 
Pel que fa als procediments orientats a la digitalització del parc de terminals instal·lats a les 
llars, l’empresa realitza una descripció detallada, integral i que aporta millores sobre els 
requeriments mínims exigits.  
 
En primer lloc, la proposta inclou una ampliació de l’oferta de digitalització del parc de 
terminals d’un 25 a un 35 % al llarg del contracte.  
 
En segon lloc, s’incorporen els elements de disseny i planificació d’aquesta digitalització de 
les llars que doten de robustesa, fiabilitat i aplicabilitat la proposta realitzada. Aquestes 
millores fan referència a la posada en marxa i consolidació d’aquesta ampliació, amb una 
calendarització, una descripció detallada i justificada del perfil de les persones usuàries 
sobre les quals es proposa prioritzar la instal·lació de la tecnologia IP, així com la formació 
específica dels professionals que intervindran en aquest procés.  
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En tercer lloc, la proposta inclou una descripció detallada de les adaptacions que 
requereixen els procediments d’instal·lació i alta i que fan referència a la programació de 
terminals i a les novetats que comporten en la prestació, alhora que descriu quines millores 
impacten directament sobre la persona, així com les millores relatives a l’enregistrament a 
les bases de dades, com són la traçabilitat automàtica de l’estoc o l’eliminació de les 
trucades automàtiques de seguretat.  
 
Per últim, l’oferta incorpora una proposta coherent dels indicadors sobre digitalització que 
s’han d’incorporar als informes de seguiment per al control del procés d’instal·lació dels 
terminals i que fan referència al seguiment territorial i dels perfils de les persones usuàries, a 
la gestió d’incidències i a la satisfacció de les persones usuàries i dels serveis socials 
municipals.  
 
Pel que fa la proposta de maqueta/laboratori amb solucions orientades a la prestació, 
l’empresa sustenta la validació del pla de digitalització presentat, per una banda, en 
l’experiència contrastada sobre digitalització de serveis en d’altres territoris i, per d’altra 
banda, en la proposta d’un entorn laboratori solvent.  
 
En aquest sentit, l’empresa aporta l’experiència i l’aprenentatge sobre la digitalització de 
serveis de teleassistència en d’altres països i dins del territori estatal que avalen els 
objectius presentats a la proposta. Aquesta experiència ha permès contrastar la hipòtesi 
sobre les millores i els impactes que representa la metodologia emprada i la implementació 
realitzada sobre la digitalització dels diferents parcs tecnològics.  
 
A més, es valora que l’empresa disposi d’un ‘Living Lab’ anomenat CEDETEL (Centre de 
demostració i experimentació en teleassistència) des del qual defineix i avala de forma 
contínua els projectes d’innovació en teleassistència física i virtualment. Aquest centre de 
validació contempla una àrea formativa i de participació, una altra orientada a la  
tecnologia innovadora i per últim, una àrea per testar les prestacions i la gestió del servei en 
un habitatge real.  
 
Puntuació: 7,5 punts 
 

 Descripció d’escenaris innovadors d’abordatge de la prestació del servei que incloguin la 
integració digital de funcions com el monitoratge, l’aprenentatge i la predicció fins a 7,5 punts 

 
Proposta de: 
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU 
 
Valoració: 
 
L’oferta presentada per l’empresa fa una descripció sòlida i completa, creativa i 
suficientment contrastada d'una proposta d'escenaris innovadors de prestació del servei que 
incorporen de forma solvent i integral les funcions de monitoratge, aprenentatge i predicció 
en coherència amb les millores presentades al model d'atenció centrada en la persona i 
amb la tecnologia de suport del servei. Es valora especialment que la proposta inclogui de 
forma detallada les metodologies proposades per al disseny dels escenaris presentats i que 
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s’incloguin els elements justificatius que sustenten la proposta, la població a la qual 
s’adrecen i les tecnologies que es posen al servei de les persones.  
 
En  termes generals, la proposta que l’empresa realitza sobre els escenaris innovadors 
incorpora una justificació sòlida basada en el context tecnològic actual i futur, així com el 
territori i la població concreta on s’han de desenvolupar. A nivell operatiu, es descriu com 
aquestes propostes s’apliquen de forma concreta a la prestació del servei, les solucions 
tecnològiques que incorporen, el perfil al qual s’adrecen (en tipologia i abast), així com la 
tipologia d'intervencions sobre les quals es poden definir les innovacions.  
 
Cal destacar que l’oferta d’escenaris innovadors que realitza l’empresa es basa en les àrees 
sobre les quals s’ha justificat que té impacte la digitalització que són: les metodologies i 
processos de treball, el compromís d’innovació permanent i l’entorn corporatiu. En 
conclusió, els projectes presentats, així com les solucions tecnològiques que donen suport 
als escenaris, es valoren com a pertinents i plenament justificats en relació a la finalitat 
orientada al monitoratge, a l’aprenentatge i a la predicció.  
 
Pel que fa als termes específics de la proposta, es valora positivament que l’empresa 
presenti, per cadascun dels projectes innovadors, una descripció completa de la seva 
justificació, la descripció detallada de les tecnologies necessàries sobre les que es basa 
(plataformes i solucions tecnològiques específiques), els objectius operatius relacionats amb 
la prestació, el perfil de la persona usuària, i l’abast, a més d’una relació exhaustiva dels 
escenaris recomanats per intervenir, la planificació i els recursos necessaris per portar-los a 
terme, així com els indicadors d’avaluació esperats i d’impacte. L’oferta concreta les seves 
propostes de millora en escenaris innovadors relacionats amb el monitoratge i predicció de 
conductes, amb el suport a les persones cuidadores, amb l’abordatge de l’aïllament social i 
amb la vigilància de l’estat de salut.  
 
En primer lloc, l’empresa proposa projectes relacionats amb patrons de vigilància, amb la 
gestió intel·ligent de la llar, amb la seguretat, amb la prevenció d’accidents i amb l’estalvi 
energètic, entre d’altres. Cal destacar la implantació d’un servei de monitoratge d’hàbits de 
conducta que permet, a través de la integració de diferents sensors, definir patrons i 
detectar canvis o situacions d’emergència no comunicades per la persona, que s’adrecen 
principalment a detectar precoçment el deteriorament cognitiu. 
 
En segon lloc, l’oferta proposa la implantació d’un programa d’atenció a persones 
cuidadores que pretén implantar un servei d’acompanyament, suport i monitoratge del 
comportament, estat d’ànim i evolució de les persones cuidadores, mitjançant la 
incorporació de nous dispositius, com el sistema de detecció de l’ocupació o el detector 
d’enuresi.  
 
En tercer lloc, es valora la proposta d’un programa d’envelliment actiu a casa amb l’objectiu 
de prevenir l’aïllament social, especialment en situacions de crisi i d’emergència sanitària, 
com la viscuda durant la pandèmia provocada per la COVID-19.  
 
Per últim, es proposa un projecte innovador relacionat amb la vigilància de la salut que es 
concreta en un pilot que té l’objectiu d’incrementar la percepció de la salut i benestar a llarg 
termini i analitzar l’impacte que la digitalització pot tenir en prestacions d’aquetes 
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característiques a través del monitoratge d’indicadors clínics. Per a aquest escenari en 
particular es proposa un soci assistencial que aporti l’expertesa en l’àmbit de la salut.  
 
Puntuació: 7,5 punts 
 
Criteri 2: Pla de digitalització del servei ....................................................... fins a 15 punts 
 
Es valorarà la proposta d’un pla que permeti planificar la substitució dels equipaments 
instal·lats a les llars per terminals IP (Internet Protocol) i com aquesta transició tecnològica 
s’orienta a les prestacions del servei, en el sentit següent: 
 

 Metodologia i procediments per portar a terme la digitalització en el servei que inclogui 
una proposta de maqueta/laboratori amb solucions tecnològiques orientades a la 
prestació ........................................................................................................ fins a 7,5 punts 

 
Proposta de: 
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada inclou una planificació de la digitalització que garanteix la 
substitució dels equipaments instal·lats a las llars per terminals IP d'una forma solvent amb 
una tecnologia de base innovadora i sòlida. Tot i que l’empresa esmenta que la digitalització 
compromet un projecte més enllà de la substitució dels terminals a les llars, a la proposta no 
es concreta de forma operativa un pla integral que impliqui tots els processos de 
l’organització amb una proposta metodològica orientada a incorporar novetats o enfocada a 
la innovació de forma permanent, per exemple, o amb un estudi complementari dels 
impactes esperats amb la digitalització sobre tots els processos del servei. En definitiva, la 
proposta del pla de digitalització integral es queda en un plànol estratègic de missió i visió 
organitzativa però no concreta els objectius operatius i les línies d’actuació en cada procés 
de treball del servei. 
 
Tot i que es considera que la proposta és incompleta, es valora positivament la descripció 
que es fa sobre la planificació de la digitalització dels terminals que es considera solvent, 
basada en una infraestructura tecnològica sòlida i planificada correctament. Així mateix, 
l’oferta inclou una proposta de maqueta/laboratori basada en infraestructures tipus 
laboratori, però s’hi troben mancances a nivell d’un projecte operatiu, pilot o mecanismes de 
seguiment i d’avaluació de la digitalització que consolidin la proposta realitzada.  
 
En aquest sentit, l’empresa realitza una descripció tècnica acurada de la tecnologia que es 
posarà a l’abast de les persones usuàries i de com aquesta s’adapta al procés de 
transformació digital. Es valora especialment el projecte que es presenta amb el nom de 
‘llars interconnectades’ que té l’objectiu d’analitzar l’impacte dels nous serveis de 
teleassistència i la seva evolució, tant tecnològica com operativa, a través de la instal·lació 
de diferents sensors a deu llars de persones usuàries del servei. Tanmateix, es considera 
que la proposta no està suficientment justificada, en tant que no recull els objectius esperats 
ni els impactes que es pretenen aconseguir.  
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D’altra banda, la proposta relativa a la incorporació de nous dispositius orientats a funcions 
relacionades amb el monitoratge de diferents riscos, la vigilància de la salut o l’afavoriment 
de la comunicació de les persones i les famílies (aplicació ‘Connecta’) no es valora, ja que 
ha estat valorada en el criteri 1, com a part del model d’atenció. En aquest sentit, i a banda 
de ser una proposta redundant, s’entén que la tecnologia per sí mateixa no constitueix un 
pla de digitalització sòlid, coherent, justificat i complet, si no s’emmarca en una població 
concreta, i es relaciona amb els seus riscos, amb uns objectius i amb uns mecanismes 
d’assignació coherents i concrets. 
 

Pel que fa als procediments orientats a la digitalització del parc de terminals instal·lats a les 
llars, l’empresa realitza una descripció suficientment detallada que aporta algunes millores 
sobre els requeriments mínims exigits, com per exemple una ampliació discreta de l’oferta 
de digitalització del parc de terminals d’un 25 a un 28,71 % al llarg del contracte.  
 

Sobre la planificació de l’assignació de la tecnologia IP per perfils, es troba a faltar un 
calendari que integri les valoracions de les persones segons el model d’atenció centrada en 
la persona i la instal·lació de terminals IP, per tal de poder valorar convenientment el 
dimensionament dels recursos necessaris per a poder desenvolupar la proposta. A més, 
aquesta planificació de la digitalització de les llars es basa en una distribució territorial que 
es considera excessivament rígida ja que es planteja de forma homogènia per a tot el 
territori, obviant perfils i dificultats tecnològiques específiques, diversitat que cal contemplar 
per minimitzar incidències i desviacions en la implantació.  
 
Per últim, es troba a faltar una proposta completa d’indicadors sobre digitalització que siguin 
incorporats als informes de seguiment per al control del procés d’instal·lació dels terminals i 
que facin referència al seguiment territorial, al perfil de les persones usuàries o al seguiment 
de possibles incidències per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Pel que fa la proposta de maqueta/laboratori amb solucions orientades a la prestació, 
l’empresa sustenta la validació del pla de digitalització presentat en el fet de disposar d’un 
soci tecnològic solvent i en la proposta de tres entorns laboratoris anomenats ‘Centre de 
proves innovadores del Servei Local de Teleassistència’, ‘Centre de proves de serveis de 
telecomunicacions’ i ‘Centre de proves i integració en el marc de ciutats intel·ligents’. La 
proposta recull una breu descripció d’aquesta infraestructura i de les seves funcions, que 
principalment s’orienten a la formació de professionals, la implementació de millores 
continuades en els procediments d’instal·lació i manteniment de la tecnologia, així com la 
demostració, prova i recerca de solucions innovadores. Tot i que aquesta proposta es valora 
com interessant per al servei, així com el compromís per part de l’empresa de realitzar un 
informe de seguiment tecnològic de les noves solucions aplicades al servei a l’inici del 
contracte, la proposta resulta incompleta i poc solvent en no contemplar cap prova 
prèviament realitzada, ni planificar cap projecte pilot futur. Els continguts presentats sobre 
avaluació es troben insuficients per poder valorar-los ja que no permeten construir un 
escenari avaluador que inclogui una bateria d’indicadors sobre resultats esperats i impactes 
de la digitalització que es durà a terme. 
 
Puntuació: 3 punts 
 

 Descripció d’escenaris innovadors d’abordatge de la prestació del servei que incloguin la 
integració digital de funcions com el monitoratge, l’aprenentatge i la predicció 
..............................................................................................................fins a 7,5 punts 
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Proposta de: 
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 
Valoració: 
 
L’oferta presentada per l’empresa no realitza una descripció sòlida, completa i suficientment 
contrastada d'una proposta d'escenaris innovadors de prestació del servei. La proposta es 
limita a presentar una sèrie de dispositius i solucions tecnològiques que incorporen les 
funcions de monitoratge, aprenentatge i predicció, però que no s’emmarquen en un projecte 
metodològic concret ni en uns escenaris d’implantació que sustentin i justifiquin la proposta 
de dispositius que se’n fa.  
 
A més, no queden justificats els perfils de les persones usuàries que es proposen per 
algunes de les solucions, ni tampoc es detalla l’abast de la proposta, la relació dels àmbits 
on es vol intervenir, la planificació dels recursos per portar-la a terme, ni els indicadors 
d’avaluació esperats i d’impacte.  
 
Tot i que les solucions presentades resulten d’interès per al servei, especialment aquelles 
que s’orienten a noves funcionalitats com el monitoratge del consum elèctric o el confort i la 
qualitat de l’aire, per exemple, no poden ser valorades en aquest criteri perquè són 
redundants i ja han estat valorades com a tecnologia complementària al criteri 1. La 
proposta presentada és una ampliació del contingut descriptiu de dispositius proposats 
anteriorment.  
 
Puntuació: 1 punt 
 
Criteri 2: Pla de digitalització del servei ....................................................... fins a 15 punts 
 
Es valorarà la proposta d’un pla que permeti planificar la substitució dels equipaments 
instal·lats a les llars per terminals IP (Internet Protocol) i com aquesta transició tecnològica 
s’orienta a les prestacions del servei, en el sentit següent: 
 

 Metodologia i procediments per portar a terme la digitalització en el servei que inclogui 
una proposta de maqueta/laboratori amb solucions tecnològiques orientades a la 
prestació ........................................................................................................ fins a 7,5 punts 

 
Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
Tot i que la proposta presentada inclou una planificació de la digitalització que garanteix la 
substitució dels equipaments instal·lats a las llars per terminals IP d'una forma solvent amb 
una tecnologia de base sòlida, no va massa més enllà del que es requereixen als plecs. 
 
La proposta no es concreta de forma operativa en un pla integral que impliqui tots els 
processos de l’organització amb una proposta metodològica orientada a incorporar novetats 
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o enfocada a la innovació de forma permanent, per exemple, o amb un estudi 
complementari dels impactes esperats amb la digitalització sobre tots els processos del 
servei. En definitiva, la proposta no contempla un pla de digitalització integral i es queda 
únicament en la descripció dels objectius generals que comporta la digitalització. En conjunt 
la proposta es considera incompleta i insuficient, tot i que es té en compte la descripció que 
es fa sobre la planificació de la digitalització dels terminals que es considera solvent, es 
basa en una infraestructura tecnològica sòlida i està mínimament planificada. 
 
Malgrat que l’oferta inclou una proposta de maqueta/laboratori basada en infraestructures de 
tipus laboratori, es considera que la descripció està escassament desenvolupada amb 
mancances pel que fa a la proposta de mecanismes de seguiment i d’avaluació de la 
digitalització que consolidin la proposta realitzada.  
 
La proposta presentada per l’empresa garanteix els requeriments mínims recollits al plec de 
prescripcions tècniques sobre digitalitzar el 25 % del parc de terminals dels servei. Malgrat 
incorpora una proposta de cronograma i la planificació i distribució per comarques, el 
dimensionament dels recursos humans i l’impacte que aquesta transformació digital tindrà 
sobre el volum de trucades del servei, es considera que la proposta és insuficient i 
excessivament bàsica. També es té en compte que l’empresa faci una descripció sobre els 
elements decisoris per determinar els perfils destinataris de la digitalització tot i que es 
considera que aquesta proposta no està suficientment desenvolupada. 
 
L’empresa descriu la tecnologia posada a disposició de la gestió del servei que considera 
necessària per procedir-ne a la seva digitalització, però no descriu de forma concreta i 
detallada la metodologia que s’utilitzarà. Per exemple al ‘mòdul de reporting’ no es defineix 
la tipologia d’indicadors que es recolliran, la seva finalitat, amb quina periodicitat, qui serà el 
receptor i on estaran recollits dins dels mecanismes de coordinació (informes) que es 
recullen als requeriments del plec de prescripcions tècniques. A més, s’identifica un 
desconeixent sobre les funcions que té la Diputació de Barcelona i els municipis a l’hora de 
proposar mecanismes de gestió de la informació.  
 
L’empresa apunta propostes que en un primer moment poden semblar interessants però no 
les acaba de desenvolupar ni  descriure de manera suficient. Per exemple, la proposta de 
maqueta/laboratori, on apunta el compromís de realitzar una prova pilot a través d’una 
‘maqueta d’habitatge domòtic’ en una infraestructura ubicada en un municipi de la província 
de Barcelona, resulta insuficientment descrita en no contemplar cap prova o estudi previ 
realitzat. 
 
Seria bo que l’oferta realitzés una descripció més detallada del testing amb persones 
usuàries que vol realitzar així com una proposta d’escenari avaluador a través d’una 
proposta que inclogués una bateria d’indicadors sobre resultats esperats i impactes de la 
digitalització que es durà a terme, entre d’altres elements.  
 
Puntuació: 2 punts 
 

 Descripció d’escenaris innovadors d’abordatge de la prestació del servei que incloguin la 
integració digital de funcions com el monitoratge, l’aprenentatge i la  
predicció ........................................................................................................ fins a 7,5 punts 
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Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada es centra en la descripció de dues solucions tecnològiques amb 
l'objectiu d'integrar la capacitat de monitorització predictiva de les persones usuàries, 
l'anàlisi de la informació recollida i la creació d'alertes, escenaris innovadors que es 
consideren d’interès per al Servei Local de Teleassistència i es valoren com a millores. 
 
Seguint en la línia de l’apartat anterior, tot i que inicialment la proposta recull un escenari 
innovador sobre monitorització d’hàbits amb diferents sensors per detectar alteracions en 
hàbits o rutines, sobre riscos o sobre detecció de conductes precoçment relacionades amb 
la salut, aquesta proposta acaba essent descrita de manera incompleta i poc detallada. 
 
La descripció recull la tecnologia posada a disposició del projecte que incorpora un conjunt 
de sensors específics i l’àmbit que resulta de més interès és la breu descripció que es fa 
sobre els impactes sobre la persona usuària i la interpretació i utilitat de les alertes del 
sistema. Tot i que es valora aquest escenari com interessant, el projecte no està 
suficientment desenvolupat pel que fa a la planificació en el temps o a l’abast (nombre de 
domicilis implicats), així com tampoc inclou una proposta d’indicadors de seguiment i 
avaluació. Es considera per tant que la proposta és incompleta. 
 
D’altra banda, la proposta també recull un escenari innovador relacionat amb el monitoratge 
de persones usuàries amb patologies cròniques amb diferents sensors amb la finalitat de 
millorar la gestió sobre la pròpia salut o l’adherència a fàrmacs i reduir la medicació. 
 
De nou ens trobem amb el fet que tot i que inicialment la proposta és interessant, no està 
suficientment desenvolupada pel que fa a la planificació en el temps, abast, així com tampoc 
inclou una proposta d’indicadors de seguiments i avaluació. La proposta té un enfocament 
excessivament clínic i amb unes tasques que no es realitzen des del servei, com per 
exemple el control en el seguiment farmacològic. Tot i que el plec de prescripcions 
tècniques estableix uns requeriments mínims d’interoperabilitat entre sistemes, actualment a 
Catalunya no existeix una integració entre els sistemes socials i de salut.  
 
Puntuació: 2 punts 
 
Criteri 3: Millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials  
municipals ........................................................................................................ fins a 10 punts 
 
Es valoraran les millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials 
municipals que permetin dotar-se de sistemes més eficients amb eines més qualitatives de 
gestió del servei i seguiment dels casos que permetin obtenir dades per estudiar el territori i 
planificar millor el desenvolupament dels serveis, en el sentit següent: 
 

 Descripció de mecanismes flexibles d’explotació de dades, mecanismes de 
transparència i usos orientats cap a la teleassistència predictiva en el disseny 
d’escenaris territorials dels serveis municipals ................................................ fins a 6 punts 
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Proposta de: 
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU 
 
Valoració: 
 
La proposta presenta una descripció completa, organitzada, innovadora i aplicable sobre 
nous mecanismes de coordinació amb els serveis socials municipals basats en uns eixos de 
transparència sòlids, una proposta de sistemes per a l’anàlisi de les dades correctament 
justificada i amb una descripció àmplia d’un nou servei predictiu orientat al disseny 
d’escenaris municipals que incorpora un nou sistema d’alertes i valoració intel·ligent a traves 
d’instruments innovadors basats en la intel·ligència artificial.  
 
En primer lloc, cal valorar que l’oferta es sustenti en una descripció detallada dels 
mecanismes de transparència que permet avaluar-los de forma continuada i donen cos i 
solvència a la proposta de model presentat. En concret, l’empresa detalla les tasques 
operatives que es despleguen dels diferents àmbits d’actuació relatius a la transparència 
com són el seguiment normatiu i la integritat organitzacional o l’equitat i el rendiment de 
comptes.  
 
En segon lloc, l’empresa realitza una descripció de la base tecnològica orientada la 
prestació requerida en aquest criteri de valoració. En aquest sentit, la proposta relaciona les 
funcionalitats i usos concrets del software que es proposa per a l’anàlisi de dades, les 
metodologies emprades per al seu tractament i la seva finalitat en el marc del model 
d’atenció centrada en la persona presentat. També descriu l’evolució dels models d’anàlisi 
de dades, i els elements que sustenten el sistema d’alertes i valoració intel·ligent presentat, 
amb la finalitat de millorar la coordinació amb els serveis socials municipals i amb una 
orientació cap a la gestió integral dels casos i l’assentament de les bases cap a la 
teleassistència predictiva i cognitiva. L’oferta també aporta els elements sobre 
interoperabilitat entre sistemes i sobre seguretat de la informació necessaris per a la 
implementació de les millores contemplades en aquest àmbit.  
 
Finalment, es valora especialment la descripció àmplia, detallada, pertinent, estudiada i 
operativa que l’empresa realitza sobre la creació d’un nou servei predictiu dels escenaris 
territorials que es basarà en un nou sistema d’alertes i valoració intel·ligent, anomenat SAVI. 
Aquest sistema es presenta com una nova eina de suport a la gestió municipal del servei 
que millora àmpliament els requisits mínims recollits al plec de prescripcions relatius als 
mecanismes de coordinació amb els municipis.  
 
Aquest nou sistema d’alertes i valoració intel·ligent incorpora i descriu detalladament les 
noves funcions i metodologies orientades a la predicció que donen suport al disseny 
d’escenaris des dels serveis socials municipals a través de l’anàlisi intel·ligent de dades del 
servei. El sistema analitza dades tècniques sobre el servei com, per exemple, la informació 
combinada sobre les trucades automàtiques i la situació de la persona usuària, o dades 
sobre l’atenció a persones usuàries, i genera un sistema d’alertes automàtiques que elabora 
patrons de comportament. A més, aquest sistema es complementa amb l’anàlisi avançada 
d’altres dades adreçades a aportar informació a les administracions públiques a través d’un 
mapa de comparació intermunicipal de riscos que té la voluntat d’orientar-se cap a la 
predicció de la demanda de recursos dels territoris i l’ús d’indicadors adversos detectats en 
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la població del servei per corregir orientacions dels serveis a nivell municipal. L’oferta 
presenta un sistema innovador que té la finalitat d’oferir millores clares a la segmentació de 
les persones usuàries, de realitzar una millora contínua en el sistema d’alarmes, així com 
d’establir una base de predicció d’esdeveniments adversos. 
 
Puntuació: 6 punts 
 

 Funcionalitats mínimes de la plataforma web recollides en la clàusula 5.2.1.5. Sistemes 

d’informació per a la gestió municipal del servei ............................................. fins a 4 punts 
 
Proposta de:  
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU 
 
Valoració: 
 
L’oferta presentada proposa la creació d’un nou sistema per a la gestió del servei per part 
dels municipis que té la finalitat de millorar els mecanismes de coordinació, seguiment i 
formació dels serveis socials municipals. Es valora que la descripció sobre aquest nou 
sistema de gestió, anomenat Sistema d’atenció i gestió dels municipis atesos (SIGMA) 
constitueix una proposta completa, planificada, solvent i innovadora tècnica i 
tecnològicament, oportuna per als municipis, aplicable i mesurable, que millora amb escreix 
els requeriments recollits en la clàusula 5.2.1.5. del plec de prescripcions tècniques.  
 
En aquest sentit, cal destacar que la proposta incorpora els elements metodològics 
necessaris sobre els que s’assenta el disseny d’aquest nou sistema amb l’objectiu d’apropar 
una plataforma web als municipis i a la Diputació de Barcelona, un pla de treball detallat per 
poder implementar l’eina amb les fases oportunes, el cronograma temporal d’incorporació 
de funcionalitats a la plataforma al llarg del contracte, i una descripció àmplia i detallada 
sobre les millores a les funcionalitats mínimes de la plataforma web de gestió actual i que es 
relacionen amb la gestió econòmica, la gestió documental i la gestió del servei.  
 
D’una banda, pel que fa a les millores sobre les funcionalitats mínimes relatives a la gestió 
econòmica del servei, cal destacar que aquest àmbit constitueix una millora integral ja que 
actualment l’eina no recull cap element per gestionar econòmicament els serveis des dels 
territoris. Així, s’inclou de forma detallada la proposta sobre el disseny i estructura d’aquest 
mòdul que incorpora un simulador que, segons el tipus de servei i la tipologia d’usuari, 
permet calcular els costos del servei al municipi. La proposta està àmpliament 
desenvolupada i incorpora una descripció detallada i completa sobre els indicadors 
d’activitat i econòmics que resulten d’especial interès per a la gestió dels municipis i per al 
càlcul pressupostari d’escenaris en funció del creixement, d’una forma eficient i innovadora. 
L’oferta preveu la possibilitat d’introduir el model de copagament de la Diputació de 
Barcelona i, tot i que aquesta proposta resulta d’especial interès, s’hi troba a faltar una 
anàlisi sobre l’impacte que els sistemes de copagament municipals propis tenen en el servei 
i una metodologia per incorporar-los.  
 
D’altra banda, pel que fa a la les millores sobre les funcionalitats mínimes relatives a la 
gestió documental del servei, cal destacar que aquest àmbit incorpora millores integrals com 
l’accés per part de la Diputació de Barcelona a la totalitat d’informes i al quadre de 
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comandament per al seguiment del servei, així com d’altres millores orientades als municipis 
per tal d’accedir a materials formatius, calendari de campanyes preventives, manuals 
tècnics, etc. L’oferta inclou de forma detallada la proposta sobre el disseny i l’estructura 
d’aquest mòdul. 
 
Finalment, pel que fa a les millores sobre les funcionalitats mínimes relatives a la gestió del 
servei, cal destacar que aquest àmbit incorpora un ampli catàleg de noves funcions i 
possibilitats per als municipis, tant pel que fa a noves funcions sobre cerca i control, accés 
en temps real a la plataforma de gestió del servei, i nous indicadors i funcions relacionades 
amb la gestió de les altes –proposta que ja està adaptada a la nova segmentació de 
persones usuàries i serveis– i la seva explotació. Cal destacar l’especial valoració que es fa 
sobre la incorporació de nous indicadors relacionats tant amb el model d’atenció centrada 
en la persona presentat, com els relatius a les persones cuidadores, així com sobre 
l’historial de trucades i alertes, sobre la gestió de l’inventari d’equips o sobre noves funcions 
que connecten els expedients amb APIs de geolocalització. A més, aquest mòdul inclou la 
totalitat dels informes de seguiment, amb novetats pel que fa a l’anàlisi de trucades i amb un 
espai específic per notícies del sector.  
 
Es valora positivament que la proposta es completi amb la descripció del catàleg de millores 
generals als mecanismes de coordinació amb els municipis, de manera que es presenta 
com un marc integral d’actuacions enfocades a gestionar millor el servei des dels i per als 
territoris.  
 
En primer lloc, es valora que l’empresa proposi millores a la funció de coordinació entre 
l’empresa i els municipis com són l’augment en la freqüència de les reunions i la revisió del 
contingut de les mateixes, així com la incorporació d’un/a psicòleg/oga per donar suport als 
municipis en la gestió de casos, entre d’altres. 
 
En segon lloc, es valora que l’empresa realitzi una descripció detallada del programa 
d’assessorament i formació als serveis socials municipals amb una proposta que incorpora 
continguts, metodologia, implantació i recursos necessaris. Es valora que l’empresa basi els 
continguts d’aquest programa en les millores descrites al model i sobre les quals s’ha 
d’assessorar i formar als municipis: els nous elements de coordinació que suposa la 
implantació del SIGMA, l’impacte de l’accessibilitat universal, la millora del model d’atenció 
centrada en la persona, així com  les relatives a la digitalització i la innovació en el servei. 
 
Per últim, es valora que l’empresa faci una descripció detallada i millorada del programa de 
prevenció de riscos i promoció de l’envelliment actiu amb una proposta que incorpora una 
nova estructura de continguts temàtics i nous materials com, per exemple, una guia post 
COVID-19 adreçada als ajuntaments. A nivell metodològic, s’incorporen noves modalitats 
com les aules d’experiència als territoris o els programes virtuals adreçats a persones 
cuidadores, o els d’atenció a l’aïllament social en circumstàncies excepcionals com la 
provocada per la pandèmia. També, cal assenyalar com a millora, la incorporació de 
mecanismes de seguiment i avaluació d’aquest programa i els recursos posats a disposició 
del mateix, així com l’aval en l’acreditació i validació del programa per entitats del sector. 
 
Valoració: 3,5 punts 
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Criteri 3: Millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials 
municipals ........................................................................................................ fins a 10 punts 
 
Es valoraran les millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials 
municipals que permetin dotar-se de sistemes més eficients amb eines més qualitatives de 
gestió del servei i seguiment dels casos que permetin obtenir dades per estudiar el territori i 
planificar millor el desenvolupament dels serveis, en el sentit següent: 
 

 Descripció de mecanismes flexibles d’explotació de dades, mecanismes de 
transparència i usos orientats cap a la teleassistència predictiva en el disseny 
d’escenaris territorials dels serveis municipals ................................................ fins a 6 punts 

 
Proposta de: 
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 
Valoració:  
 
La proposta presentada inclou alguna millora pel que fa a la coordinació amb els serveis 
socials municipals, tot i que no constitueix una millora suficient, solvent ni completa que 
permeti disposar d’un sistema o projecte integral amb mecanismes detallats i usos orientats 
a la teleassistència predictiva d’aplicabilitat des dels serveis socials municipals. En general, 
l’oferta es basa en aportar definicions conceptuals però es detecten mancances pel que fa a 
la concreció operativa de les propostes.  
 
La proposta es centra principalment en descriure el contingut del programa d’assessorament 
i formació als serveis socials municipals, que incorpora la tipologia d’accions, el temari, així 
com aspectes sobre la metodologia d’impartició. Els continguts estan relacionats amb el 
model d’atenció centrada en la persona “Atenzia”, els programes d’atenció específics, la 
tecnologia complementària, les eines de suport tecnològic i les competències per al 
desenvolupament professional. No obstant això, s’observen mancances en els continguts 
formatius, ja que no s’inclouen temàtiques relacionades amb la digitalització, la innovació, o 
l’accessibilitat universal. Tampoc es realitza una planificació de les accions al llarg del temps 
del contracte, ni es detalla la durada de les mateixes.  
 
L’oferta proposa la implantació d’un protocol d’actuació i coordinació amb els ens locals 
davant de situacions excepcionals i sobrevingudes, basada en un sistema d’alertes socials i 
sanitàries que permet la presa de decisions orientades cap a la posada en marxa de 
campanyes específiques o l’emissió de trucades i notificacions massives. Així mateix, la 
proposta es complementa amb indicadors generals de seguiment i avaluació d’aquest 
protocol i amb un circuit bàsic d’activació. Tot i que la proposta és interessant per al servei, 
està insuficientment desenvolupada i és excessivament bàsica ja que no descriu 
detalladament el funcionament del sistema d’alertes. A la proposta presentada li manca 
complexitat i desenvolupament operatiu.  
 
Finalment, es valora com a positiva la proposta d’un pla de resposta davant rebrots de la 
COVID que està suficientment descrit pel que fa a persones destinatàries, objectius 
operatius i accions específiques que se’n deriven, de manera que pot augmentar la 
capacitat de planificació dels serveis socials municipals. També s’inclouen accions dins de 
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l’àmbit sanitari per oferir suport als serveis de salut de la comunitat, per exemple, amb la 
recerca de contactes de la persona usuària, fent un seguiment i acompanyament personal, o 
amb accions específiques per atendre riscos afegits a la COVID-19, com el suport al dol o 
l’atenció a situacions de maltractaments, per a la qual cosa es proposa una intensificació de 
trucades.  
 

Tot i que es valora positivament l’ampliació de la ràtio de reunions entre el departament de 
coordinació de zona i els serveis socials municipals, no es valora la implementació de tres 
oficines de gestió al territori, ja que la proposta ja s’ha presentat en el criteri 1, i s’ha valorat 
com a no idònia per al servei en no estar suficientment justificat el seu impacte positiu.  
 

Tampoc es valoren les millores relatives al programa de prevenció de riscos i foment de 
l’envelliment actiu ja que han estat valorades al criteri 1 de l’oferta i el plantejament que fa 
l’empresa no té relació amb la coordinació amb els serveis socials.  
 
Pel que fa a la proposta sobre mecanismes flexibles per explotar dades i mecanismes 
transparents amb usos orientats a la teleassistència predictiva, l’empresa realitza una 
descripció solvent de la base tecnològica orientada a la prestació requerida en aquest criteri 
de valoració. En aquest sentit, la proposta esmenta les eines de processament analític 
posades a disposició del servei que són sòlides i permeten realitzar una explotació 
adequada de la informació, però no es realitza una concreció adequada en la proposta 
d’informació i indicadors que es poden extreure. En primer lloc, la proposta operativa 
defineix possibilitats d’informació però no realitza una proposta concreta, completa i tancada 
de la informació a disposició dels serveis socials municipals. En segon lloc, molta de la 
informació que es proposa està relacionada amb la gestió d’alarmes, que tot i que resulta 
clau, ha d’estar canalitzada a través d’un sistema o mecanisme concret. A més, l’empresa 
equipara els interessos dels serveis socials municipals amb els de la Diputació de 
Barcelona, per exemple, en atribuir l’accés als expedients a la Diputació de Barcelona. 
 
Tot i que l’empresa apunta la voluntat d’aportar informació sobre com orientar els usos de la 
teleassistència predictiva i d’implantar un sistema intel·ligent d’anàlisi predictiu, les 
propostes incloses a l’oferta només es defineixen però no es concreten en una metodologia 
d’aplicabilitat, per exemple, aportant un circuit d’activació d’alarmes adaptat a les persones 
usuàries del servei, o comparant la informació entre municipis. La proposta es queda en el 
plànol descriptiu però no aprofundeix en aspectes operatius que permetin avaluar 
correctament l’impacte que tindria sobre la informació concreta adreçada als municipis.  
 
Puntuació: 2 punts 
 

 Funcionalitats mínimes de la plataforma web recollides en la clàusula 5.2.1.5. Sistemes 
d’informació per a la gestió municipal del servei ............................................. fins a 4 punts 

 
Proposta de: 
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada sobre millores a les funcionalitats mínimes de la plataforma web 
recollides en la clàusula 5.2.1.5. està insuficientment desenvolupada pel que fa a la 
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informació concreta que podran explotar els serveis socials municipals. Tot i que la 
tecnologia sobre la qual es basa la proposta de plataforma web presentada, anomenada 
‘Portal de coordinació’, és solvent, està correctament descrita i dota de garanties a la seva 
aplicabilitat, la proposta sobre millores en la tipologia d’informació és clarament insuficient.  
 
Les millores es centren en ampliar alguna informació que podran consultar els serveis 
socials municipals, especialment pel que fa a l'accés a la plataforma de gestió del servei en 
temps real per seguir la traçabilitat de les sol·licituds, baixes, suspensions, activitat del 
servei, accés als expedients i als plans d’atenció personalitzats, o les eines tecnològiques 
de base per a l’elaboració d’informes. De la proposta presentada, es valorar positivament 
que s’ampliï alguna de la informació de seguiment però, en termes generals, no conforma 
un sistema d’informació que doni suport als serveis socials municipals per a l’elaboració 
d’escenaris territorials de gestió del servei, com tampoc a la Diputació per a la presa de 
decisions. Es considera, doncs, que la proposta és molt mínima i no incorpora elements 
innovadors per planificar el servei. A més, l’empresa confon les tasques de la Diputació i els 
serveis socials municipals alhora d’atribuir l’accés a les mateixes dades i àmbits.  
 
Puntuació: 1 punt 
 
Criteri 3: Millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials 
municipals ........................................................................................................ fins a 10 punts 
 
Es valoraran les millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials 
municipals que permetin dotar-se de sistemes més eficients amb eines més qualitatives de 
gestió del servei i seguiment dels casos que permetin obtenir dades per estudiar el territori i 
planificar millor el desenvolupament dels serveis, en el sentit següent: 
 

 Descripció de mecanismes flexibles d’explotació de dades, mecanismes de 
transparència i usos orientats cap a la teleassistència predictiva en el disseny 
d’escenaris territorials dels serveis municipals ................................................ fins a 6 punts 

 
Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
L’empresa presenta una proposta que es basa en millorar els mecanismes de coordinació 
amb els serveis socials municipals a través d’una relació d’eines que estan interconnectades 
entre sí i tenen l’objectiu de segmentar la població del servei en base a clústers, l’oferta de 
serveis en base aquestes agrupacions, elaborar un model predictiu d’esdeveniments 
rellevants de la persona usuària, com per exemple, dades relatives a hospitalitzacions o 
soledat, la personalització de l’oferta en funció del seguiment del servei en temps real i la 
incorporació de noves metodologies d’aprenentatge de dades per dissenyar escenaris 
predictius. Les solucions proposades són un sistema de gestió de persones usuàries 
(anomenat ‘entorn de la persona–història de vida 360’), un portal de gestió (plataforma web 
de gestió municipal), un centre de control de teleassistència de suport a la supervisió del 
servei en el territori i la incorporació de la teleassistència predictiva en el servei.  
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En termes generals, tot i que la proposta té una bona base d’objectius estratègics i un 
desenvolupament tecnològic sòlid, es valora negativament que l’oferta presentada tingui 
mancances pel que fa la presentació d’una proposta operativa enfocada a coordinar-se 
millor amb els serveis socials municipals amb la dotació d’instruments, indicadors operatius, 
formació o d’altres propostes concretades en projectes que puguin ser implantats i que 
podrien ser avaluades com a millores. La proposta és excessivament teòrica i té mancances 
metodològiques.  
 
Així mateix, no es pot valorar la proposta d’indicadors de gestió i qualitat perquè el que es 
presenta és una definició teòrica sobre la tipologia d’indicadors en general, sense concretar 
una proposta d’indicadors específica per a cadascun dels àmbits relacionats (impacte, 
eficàcia, activitat, recursos...), com tampoc la temporalitat en la recollida, el destinatari i el 
format. 
 
Pel que fa a la proposta sobre centre de control de teleassistència, tot i tenir unes funcions 
d’interès per al servei en matèria de supervisió, presa de decisions a través de la 
monitorització o predicció, no representa una millora respecte els requeriments dels plecs ja 
que no està suficientment desenvolupada i li manquen metodologies i instruments operatius 
d’aplicació.  
 
Finalment, i pel que fa a la proposta sobre elements de teleassistència predictiva, l’empresa 
realitza una definició teòrica del terme i una presentació dels seus usos, proposta que 
tampoc pot ser considera com a millora ja que no aporta cap valor que pugui ser 
implementat al servei. 
 
Puntuació: 1 punt 
 

 Funcionalitats mínimes de la plataforma web recollides en la clàusula 5.2.1.5. Sistemes 
d’informació per a la gestió municipal del servei ............................................. fins a 4 punts 

 
Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
El present criteri té la finalitat d’ampliar la informació i els usos de la plataforma web per tal 
què els serveis socials municipals disposin de més i millor informació sobre el servei amb la 
finalitat de poder dissenyar escenaris territorials adequats. En aquest sentit, es considera 
que el contingut de la proposta presentada no acompleix aquest objectiu. 
 
La proposta es centra en descriure tecnològicament la plataforma en base a la seva 
arquitectura i com aquesta dona suport als requeriments sobre interoperabilitat entre 
sistemes. També es descriuen noves funcionalitats que resulten d’interès per als municipis, 
com la possibilitat de disposar d’una visió comparada territorial, d’indicadors de risc, 
d’estudis estadístics associats a característiques comuns, així com l’impacte que tindrà la 
gestió en temps real per assignar recursos de forma correcta.  
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Tot i això, es tracta d’una descripció aïllada de la tecnologia a emprar, amb un escàs 
desenvolupament operatiu sobre la forma en què es concreten les seves funcionalitats, la 
qual cosa atorga un escàs valor a la proposta. 
 
Puntuació: 0,5 punts 
 
Criteri 4: Teleassistència adaptada per complir l’objectiu d’accessibilitat universal i 
ampliació del servei a la discapacitat ............................................................. fins a 9 punts 
 
Es valorarà la proposta d’adaptació del Servei Local de Teleassistència als requisits 
d’accessibilitat universal per tal de poder ampliar el servei a persones amb discapacitat i la 
descripció d’una metodologia per poder assolir aquest escenari, en el sentit següent: 
 

 Descripció dels mecanismes per incorporar l’accessibilitat universal i l’ampliació del 
servei a la discapacitat als processos del servei i dels recursos materials, tècnics i 
humans per a la seva aplicació ........................................................................ fins a 3 punts 

 
Proposta de: 
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU 
 
Valoració: 
 
La proposta descriu un projecte integral d’accessibilitat universal per implantar al Servei 
Local de Teleassistència. Es valora que l’oferta recull de forma clara, innovadora i oportuna 
els mecanismes per incorporar un sistema de gestió de l’accessibilitat amb objectius 
estratègics i operatius, estructura, metodologia i mesures d’accessibilitat per transformar el 
servei i respondre d’aquesta forma a la diversitat de les persones usuàries tenint en compte 
les barreres cognitives, sensorials i motrius que en puguin tenir. Cal destacar, el 
desenvolupament en detall dels elements transformadors d’aquesta adaptació que es 
consideren clau i sobre els quals s’articulen els mecanismes del sistema d’accessibilitat 
universal proposat, com són la tecnologia, les prestacions, la comunicació i els processos, 
alhora que es descriu com aquesta transformació implica l'aplicació de mesures 
d'accessibilitat sobre elements existents. La proposta presentada es concreta operativament 
en un pla d’accessibilitat que dona garantia a l’acompliment de les cadenes d’accessibilitat 
sobre com, quan i on s’han d’incorporar les mesures.  
 
En aquest sentit, es valora que l’oferta presentada faci una descripció detallada de les 
característiques d’accessibilitat en origen, les adaptacions que cal fer i les mesures que es 
duran a terme per facilitar l’accessibilitat dels elements que encara no ho són per als 
processos de prestació del servei (procés d’alta i instal·lació, i procés de baixa) i per a 
cadascuna de les modalitats de comunicació emprades (oral, escrita i audiovisual).  
 
Per exemple, per al procés d’alta i instal·lació, la proposta descriu els elements que cal 
incorporar a la valoració i revaloració de les persones per determinar si necessita algun tipus 
de mesura d’accessibilitat, i que es basen en eines i mètodes estandarditzats i validats, així 
com el sistema de nivells d’afectació que es proposa. Així mateix, per als processos on 
estigui implicada la comunicació oral, es proposen les mesures d’accessibilitat a persones 
signants (incorporació d’un/a teleoperador/a de comunicació específica amb missatgeria 
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instantània i veu connectada i que utilitza noves xarxes de comunicació personal 
anomenades PNC, o llengua de signes, entre d’altres), i l’adaptació en termes de 
comunicació augmentativa i alternativa (per exemple, a través de pictogrames). Per a la 
comunicació escrita, es proposa l’adaptació a la norma UNE 153101 EX/2018 de Lectura 
Fàcil (en la qual es basa també l’oferta) o una metodologia basada en sistemes de disseny 
d’audio-guies (audiohelp o maps Voice), entre d’altres mesures. Es valora que l’oferta 
relacioni detalladament la totalitat de processos de prestació del servei i la documentació 
que seran objecte de l’adaptació a l’accessibilitat universal.  
 
En segon lloc, l’oferta descriu de forma sòlida, detallada i solvent, les característiques 
d’accessibilitat que té la tecnologia posada a disposició de la prestació del servei i segons si 
la tecnologia és ‘disseny per tothom’, és tecnologia adaptada, tecnologia de nova 
incorporació o tecnologia en projecte. Es valora que aquest anàlisi es realitzi per a tots els 
recursos tecnològics a disposició servei que van des de la tecnologia de base (terminal i 
unitat de control remot), la tecnologia complementària o la tecnologia posada a disposició 
dels professionals del servei, per a les quals es proposen noves adaptacions, per exemple 
sobre els dispositius que faciliten o substitueixen la unitat de control remot en funció del grau 
de discapacitat motriu a les extremitats superiors o sobre tecnologia posada a disposició per 
a les persones amb deteriorament cognitiu o sobre l’adaptació del projecte sobre 
monitoratge intel·ligent de riscos a través del projecte integral de sensors a la llar.  
 
En tercer lloc, es valora positivament la descripció que es realitza sobre les mesures 
d’accessibilitat segons el nou model d’atenció i les seves àrees d’intervenció. En aquest 
sentit, cal destacar el desenvolupament de la metodologia i de les mesures que cal prendre 
per a l’adaptació integral del programa de prevenció de riscos i foment de l’envelliment, la 
proposta d’adaptació del servei a les persones amb deteriorament cognitiu o demències, i la 
proposta de l’adaptació del servei a persones amb síndrome de Down a través d’una prova 
pilot, entre d’altres àmbits sobre els quals es proposa intervenir.  
 
Finalment, es valora la incorporació d’un/a tècnic/a d’accessibilitat per a coordinar i 
supervisar la implantació i desenvolupament del projecte d’accessibilitat que es prioritzarà 
que sigui una persona amb discapacitat reconeguda.  
 
Puntuació: 3 punts 
 

 Validació de les solucions plantejades orientades al compliment de normes o 
especificacions tècniques relatives als sistemes de gestió de la  
qualitat .........................................................................................................fins a 3 punts 

 
Proposta de: 
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU 
 
Valoració: 
 
La proposta garanteix de forma suficient i àmplia la validació de la solució presentada a 
través de la descripció detallada sobre les línies estratègiques i la concreció en objectius 
operatius sobre els quals se sustenta el projecte d’accessibilitat universal i que es centren 
en apostar per la formació i la conscienciació, per la qualitat, la investigació i la innovació i 
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per la creació d’un sistema de gestió de l’accessibilitat documentat en evolució i 
actualització permanent. 
 
En aquest sentit, i pel que fa a la proposta de conscienciació i formació, l’oferta proposa la 
planificació i realització de jornades tècniques adreçades als professionals del servei, de la 
Diputació de Barcelona i als serveis socials municipals. La proposta inclou la tipologia 
d’accions formatives orientades, en primer lloc, a conscienciar i informar sobre el projecte 
d’accessibilitat universal en el Servei Local de Teleassistència i, en segon lloc, a avançar 
cap a  la implantació del projecte amb l’objectiu de reforçar el treball en accessibilitat, validar 
el projecte, analitzar-lo i proporcionar resultats. Així mateix, la proposta també es 
compromet a introduir l’accessibilitat en els continguts de la formació inicial a 
treballadors/es, i a elaborar una guia de bones pràctiques, en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona.  
 
Pel que fa a la proposta de consolidació de la qualitat, la investigació i la innovació, l’oferta 
parteix de l’actual marc de col·laboració institucional amb les entitats de la comunitat i 
proposa la creació d’una comissió d’accessibilitat universal, que es defineix en objectius i 
funcions, i que resulta clau per vetllar per una implantació òptima del projecte presentat.  
 
A més, el sistema de gestió de l’accessibilitat universal proposat consolidaria la metodologia 
per analitzar el nivell d’accessibilitat universal actual del servei, clarificant els objectius, els 
resultats esperats i l’avaluació. També estableix les mesures que garanteixen que aquest 
sistema estigui documentat i actualitzat de forma periòdica, i que doni resposta al diagnòstic 
d’accessibilitat del servei, i permeti el disseny dels plans oportuns, a partir de la descripció 
de les cadenes d’accessibilitat, la garantia de la certificació en la norma UNE 158401:2019 i 
l’avaluació del sistema per la norma UNE 170001-2 sobre accessibilitat universal i disseny 
per a tothom.  
 
Puntuació: 3 punts 

 

 Implantació, viabilitat, temporalització i avaluació ........................................... fins a 3 punts 
 
Proposta de: 
 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU 
 
Valoració: 
 
L’oferta incorpora una descripció suficient, clara i detallada de les fases d'implantació del 
projecte d'accessibilitat universal presentat, la metodologia d'avaluació emprada, la 
calendarització d'implantació i l’avaluació del mateix.  
 
La proposta queda suficientment justificada i descrita a nivell de la seva implantació, 
viabilitat i temporalització, amb el detall de les fases del projecte que van des de la seva 
planificació i posada en marxa, el desenvolupament i l’execució del mateix, fins a la seva 
avaluació. La descripció inclou les tasques a desenvolupar en cada fase i el cronograma 
durant els anys de contracte de forma completa i adequada.  
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Es valora especialment el sistema d’avaluació presentat amb una proposta completa i 
oportuna de les metodologies per avaluar el projecte d’accessibilitat universal. En aquest 
sentit, l’empresa proposa la realització d’enquestes internes a persones usuàries, famílies, 
persones cuidadores i professionals del servei, d’auditories internes i del treball de la 
comissió d’accessibilitat. 
 

Com a una millora destacada, es valora la relació d’indicadors de seguiment i de resultats 
del projecte d’accessibilitat universal que recull, a més de la seva definició, el seu valor 
llindar a partir del qual es detecta el no l’acompliment i si s’han de prendre mesures, així 
com l’objectiu i el termini de millora, en una aposta per comptar amb indicadors dinàmics 
periòdicament mesurables, que doten de solvència, compromís i garantia de seguiment el 
projecte presentat.  
 

Puntuació: 3 punts 
 
Criteri 4: Teleassistència adaptada per complir l’objectiu d’accessibilitat universal i 
ampliació del servei a la discapacitat ............................................................  fins a 9 punts 
 
Es valorarà la proposta d’adaptació del Servei Local de Teleassistència als requisits 
d’accessibilitat universal per tal de poder ampliar el servei a persones amb discapacitat i la 
descripció d’una metodologia per poder assolir aquest escenari, en el sentit següent: 
 

 Descripció dels mecanismes per incorporar l’accessibilitat universal i l’ampliació del 
servei a la discapacitat als processos del servei i dels recursos materials, tècnics i 
humans per a la seva aplicació ........................................................................ fins a 3 punts 

 
Proposta de: 
 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada presenta un pla d’accessibilitat per al Servei Local de 
Teleassistència que principalment es centra en aconseguir l’accessibilitat de la persona 
usuària a través de la incorporació de solucions d’accessibilitat durant totes les fases de 
prestació del servei (alta i instal·lació, prestació i baixa) i on el centre d’atenció s’identifica 
com a clau en aquesta adaptació. Els àmbits relacionats amb la descripció de les solucions 
d’accessibilitat per a les comunicacions telefòniques, intervencions i documentació del 
servei, es descriuen de forma molt breu, sense aprofundir en les cadenes d’accessibilitat 
que han de permetre fer un diagnòstic adequat de l’accessibilitat al servei i un seguiment i 
avaluació adequada.  
 
En termes generals, la descripció de la proposta té una orientació cap a l’execució d’un pla 
d’accessibilitat, però aquest està insuficientment desenvolupat pel que fa a la metodologia i 
processos operatius. La proposta té mancances a l’hora de descriure un projecte o pla 
integral que es pugui valorar com a tal i és confusa pel que fa a conceptes com metodologia, 
objectius o pla.  
 
La proposta presentada incorpora una descripció de solucions d’accessibilitat a través de 
dispositius tecnològics específiques i aplicacions d’ús estès, algunes de les quals es valoren 
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com a millora. No obstant això, es detecten algunes incorreccions quant a la seva 
assignació proposant un abast limitat en volum que no està justificat i que no respecta els 
criteris d’universalitat. Per exemple, solucions com l’adaptació de la unitat de control remot a 
persones amb mobilitat reduïda o el sistema per adaptar la prestació del servei a persones 
amb discapacitat auditiva i/o dificultats a la parla i a l’oïda, ja que s’ha d’oferir a totes les 
persones que ho necessitin. D’altra banda, dispositius com els telèfons de tecles grans no 
són solucions que es relacionin directament amb la prestació del servei i, per tant, no es 
poden considerar com a millores i en el cas de la teleassistència mòbil no es realitza 
correctament l’orientació de l’ús cap a la discapacitat. 
 

Pel que fa a la proposta de solucions específiques per a persones amb discapacitat, les 
aportacions són correctes però no són suficients ni innovadores, de la mateixa forma que 
tampoc es consideren com una millora rellevant les aplicacions d’ús estès, ja que manca la 
descripció de la metodologia d’incorporació concreta en el servei, així com la connexió amb 
les cadenes d’accessibilitat en solucions que són d’ús social habitual (WhatsApp, SMS, per 
exemple). 
 

En definitiva, es valora que la proposta és parcial ja que no contempla els criteris 
d’accessibilitat en tots els processos de treball, oblidant aspectes com la formació i la 
capacitació de professionals, l’adequació i l’impacte del servei a l’accessibilitat, o el paper 
dels municipis i de la Diputació de Barcelona. 
 

Puntuació: 1 punt 
 

 Validació de les solucions plantejades orientades al compliment de normes o 
especificacions tècniques relatives als sistemes de gestió de la qualitat  ....... fins a 3 punts 

 

Proposta de: 
 

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. 
 

Valoració: 
 

Més enllà de la referència al marc de normes d’accessibilitat, i a la seva garantia de 
compliment o compromís, l’empresa no esmenta cap sistema de validació de les solucions 
plantejades que impliquin disposar d’una estructura, ni presenta cap sistema de gestió 
específic que permeti implantar, seguir i avaluar un projecte d’accessibilitat integral d’una 
forma òptima.  
 

Puntuació: 0 punts 
 

 Implantació, viabilitat, temporalització i avaluació ........................................... fins a 3 punts 
 

Proposta de: 
 

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 
 

Valoració: 
 

L’oferta incorpora una descripció breu sobre les fases d'implantació del pla d'accessibilitat 
presentat al llarg del primer any de contracte, que s’estableixen en funció del nivell de suport 
que es presta a la persona (moderat o avançat). Al cronograma només es descriu la 
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valoració i la incorporació de solucions d’accessibilitat a les persones usuàries, però no 
calendaritza de forma completa totes les tasques que implica un pla.  
 
Es valora que l’oferta incorpori una bateria d’indicadors relacionats amb la utilització del 
servei per part de les persones usuàries que disposin d’un servei adaptat i accessible i 
sobre la seva satisfacció. No obstant això, li resta valor a la proposta el fet de que no es 
tracti d’un sistema d’avaluació complet ja que no permet seguir la implantació de 
l’accessibilitat global al servei a través d’una relació entre objectius esperats i resultats.  
 
En definitiva, la proposta és correcta però breu i insuficient en contingut i justificació. 
  
Puntuació: 1 punt 
 
Criteri 4: Teleassistència adaptada per complir l’objectiu d’accessibilitat universal i 
ampliació del servei a la discapacitat ............................................................. fins a 9 punts 
 
Es valorarà la proposta d’adaptació del Servei Local de Teleassistència als requisits 
d’accessibilitat universal per tal de poder ampliar el servei a persones amb discapacitat i la 
descripció d’una metodologia per poder assolir aquest escenari, en el sentit següent: 
 

 Descripció dels mecanismes per incorporar l’accessibilitat universal i l’ampliació del 
servei a la discapacitat als processos del servei i dels recursos materials, tècnics i 
humans per a la seva aplicació .......................................................................  fins a 3 punts 

 
Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
La proposta d’adaptació del servei als requisits d’accessibilitat universal presentada per 
l’empresa es centra principalment en descriure les solucions tècniques i tecnològiques 
posades a disposició de la persona usuària. En general, tot i que la proposta presentada té 
una bona estructura, està organitzada i proposa algun element de millora, es considera 
incompleta ja que es detecten mancances de base que no permeten avaluar un projecte o 
pla que incorpori una descripció integral de mecanismes amb metodologies o processos de 
treball amb la finalitat d’incorporar l’accessibilitat universal a l’organització i la prestació del 
servei.  
 
En aquest sentit, la proposta inclou una breu descripció dels perfils de persones amb 
diversitat funcional correcta i una relació dels recursos tecnològics a disposició del servei. 
Tot i que la classificació de perfils de persones és correcta no està clarament relacionada 
amb molts dels recursos proposats. L’empresa realitza una classificació teòrica i global dels 
recursos orientats a la diversitat funcional (sistemes alternatius i augmentatius d’accés a la 
informació, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, tecnologies d’accés a 
l’ordinador, tecnologies per a la mobilitat personal i sistemes de control d’entorns) però que 
no resulta una base útil i coherent amb la prestació del servei de teleassistència. Per 
exemple, no serien aplicables les tecnologies per a la mobilitat personal, ja que no són 
objecte del contracte, o les tecnologies d’accés a l’ordinador, ja que els perfils de les 
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persones usuàries no s’adapten a la proposta i no queda clar si és una proposta per als 
professionals, entre d’altres recursos que no són coherents per al Servei Local de 
Teleassistència.  
 
Es valora com a millora que l’oferta incorpori una proposta detallada sobre les mesures 
d’accessibilitat orientades a la prestació del servei tot i que resulta incorrecte anomenar 
mecanismes als recursos tècnics, mesures o solucions tecnològiques. Tot i així, l’empresa 
proposa unes mesures d’accessibilitat bàsiques per incorporar als suports documentals en 
funció del perfil de les persones usuàries i defineix correctament les característiques 
d’accessibilitat de la tecnologia de base instal·lada als domicilis (terminals, unitats de control 
remot). Es valora com a millora, la descripció que es realitza sobre les mesures 
d’accessibilitat que es proposen per incorporar al centre d’atenció entre les quals destaca 
una aplicació específica dissenyada per al servei que té la finalitat de traduir veu a text, text 
a veu i incorporar pictogrames amb veu per a les persones amb dificultats de comunicació, 
la proposta d’un servei de videoatenció, la incorporació d’un sistema de lectura amb veu 
natural o l’obertura de portes en remot per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres 
mesures.  
 
En definitiva, es valoren algunes propostes realitzades per l’empresa com a millores per 
incorporar al servei però es considera que la proposta és incompleta per fer efectiva 
l’accessibilitat universal al Servei Local de Teleassistència. L’oferta no permet assegurar les 
cadenes d’accessibilitat durant tots els processos de la prestació del servei, no incorpora els 
professionals com a peça clau en l’accessibilitat, com tampoc als municipis o a la Diputació 
de Barcelona. A més, els recursos humans posats a disposició en aquesta matèria es 
centren en la figura del responsable d’innovació tecnològica que, tot i que és un perfil 
interessant per innovar en l’àmbit d’accessibilitat, no té les funcions adients per realitzar la 
implantació, seguiment i avaluació del procés d’incorporació de l’accessibilitat universal.  
 
Puntuació: 1,5 punts 
 

 Validació de les solucions plantejades orientades al compliment de normes o 
especificacions tècniques relatives als sistemes de gestió de la qualitat ........ fins a 3 punts 

 
Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
La proposta presentada té l’objectiu de descriure mecanismes de validació de les solucions 
d’accessibilitat relacionades amb la plataforma web de gestió, les tecnologies posades a 
disposició de la persona usuària, les mesures d’accessibilitat documental i l’accessibilitat en 
el lloc de treball a través de l’establiment d’indicadors de servei, l’acompliment de la 
normativa, la realització d’auditories internes i externes i la satisfacció de les persones 
usuàries, municipis i de la Diputació de Barcelona.  
 
Tot i que la base de la proposta resulta interessant, s’observen certes mancances a l’hora 
de desenvolupar-la. En aquest sentit, l’empresa proposa un sistema d’indicadors per a 
cadascun dels àmbits on es vol incorporar l’accessibilitat (plataforma web de gestió, 
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solucions a disposició de la persona usuària, accessibilitat documental i accessibilitat al lloc 
de treball) tot i que per alguns dels àmbits la descripció resulta insuficient o incompleta com 
es descriu a continuació. 
 
D’aquesta forma, i en relació a la plataforma web de gestió, l’empresa aporta el compromís 
en la garantia d’accessibilitat a través de les especificacions estàndards oportunes, validació 
que resulta excessivament breu ja que no contempla una proposta d’indicadors específics. 
 
Pel que fa als indicadors de les solucions posades a disposició de la persona i a 
l’accessibilitat documental, es proposa realitzar un seguiment de la implantació de les 
solucions i lliuraments de documentació adaptada, tot i que aquesta proposta és incompleta 
ja que hauria de permetre mesurar aspectes com l’adequació de les solucions o la 
transformació del servei al llarg del temps, per exemple. Tampoc està descrita en què 
consisteix la valoració qualitativa del responsable d’innovació i tecnologia que es proposa 
per a tots els àmbits d’accessibilitat. 
 
Pel que fa a l’accessibilitat al lloc de treball, la proposta d’un sol indicador per mesurar les 
adaptacions és incompleta ja que mancarien indicadors relatius als perfils de treballadors/es 
o a la formació rebuda, per exemple.  
 
Pel que fa a la validació a través del compliment del marc normatiu d’accessibilitat, i el 
compromís que realitza l’empresa de la seva garantia de compliment, l’empresa no esmenta 
cap sistema de validació de les solucions plantejades que impliquin disposar d’una 
estructura o la implantació d’un sistema de gestió específic que permeti implantar, seguir i 
avaluar un projecte d’accessibilitat integral d’una forma òptima.  
 
Es valora positivament que l’empresa garanteixi la realització d’auditories internes i externes 
i la realització d’enquestes de satisfacció a les persones usuàries i als municipis i Diputació 
de Barcelona en matèria d’accessibilitat i, en especial, la proposta de realitzar trucades de 
control de l’adaptació a les persones usuàries on s’hagi adaptat el servei a través d’alguna 
de les solucions descrites.  
 
Puntuació: 1 punt 
 

 Implantació, viabilitat, temporalització i avaluació ........................................... fins a 3 punts 
 

Proposta de: 
 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU 
 
Valoració: 
 
L’oferta incorpora una breu descripció sobre la forma i el termini en què es durà a terme 
l’adaptació del servei als requeriments de l’accessibilitat que serà durant els sis primers 
mesos d’any del contracte. La proposta relativa a la implantació resulta bàsica i 
insuficientment justificada i desenvolupada ja que no incorpora la totalitat de les tasques a 
realitzar en un projecte integral sobre accessibilitat o un sistema de gestió de l’accessibilitat 
complex i sòlid.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

La proposta realitzada sobre indicadors de gestió de servei relatius a l’accessibilitat no es 
valora com a una millora sobre l’avaluació de l’accessibilitat per no estar suficientment 
justificada la finalitat d’aquests indicadors que mesuren les alarmes rebudes.  
 
Es considera que la proposta no descriu un sistema d’avaluació ja que no permet seguir la 
implantació de l’accessibilitat global al servei a través d’una relació entre objectius esperats i 
resultants.  
 
Sí que es valora com a millora la incorporació d’un equip professional addicional exclusiu 
per a la implementació de l’accessibilitat tot i que no està analitzat el seu dimensionament.  
 
En definitiva, la proposta és correcta però breu i insuficient en contingut i justificació.  
 
Puntuació: 1 punt 
 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per les 
empreses és el següent: 
 

 PUNTUACIÓ CRITERIS  
QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
EMPRESES 

criteri 
adjudicació 1 

(15 punts) 

criteri 
adjudicació 2 

(15 punts) 

criteri 
adjudicació 3 

(10 punts) 

criteri 
adjudicació 4 

(9 punts) 

 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
SLU 

 
15 

 
15 

 
9,5 

 
9 

 
48,5 

SERVICIOS DE 
TELEASISTENCIA, S.A. 

 
8 

 
4 

 
3 

 
2 

 
17 

QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES SAU  

 
2,5 

 
4 

 
1,5 

 
3,5 

 
11,5 

 
Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del 
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la contractació de la 
“Prestació del Servei Local de Teleassistència per a municipis de la província de Barcelona 
menors de 300.000 habitants”, la sotasignada Cap del Servei de Suport de Programes 
Socials proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic el present 
informe.(...)" 

 
6. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en aquesta mateixa 

sessió de data 16 de desembre de 2020, va obrir els sobres C corresponents als 
criteris avaluables de forma automàtica de les empreses admeses, les quals van 
presentar les següents ofertes: 

 
- L’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU va presentar la següent 
oferta:  
 

 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat moderada ofereix un preu 
unitari mensual de 12,30 € (IVA exclòs).  
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 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat alta ofereix un preu unitari 
mensual de 14,30 € (IVA exclòs).  

 Amb adscripció a l'execució del contracte de 29 vehicles que compten amb el 
distintiu ambiental eco o zero.  

 Amb un increment de 90 hores anuals, fent un total de 400 hores anuals, per 
l'assessorament i formació dels serveis socials municipals.  

 
- L’empresa SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA, va presentar la següent oferta:  
 

 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat moderada ofereix un preu 
unitari mensual de 12,10 € (IVA exclòs).  

 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat alta ofereix un preu unitari 
mensual de 18,52 € (IVA exclòs).  

 Amb adscripció a l'execució del contracte de 29 vehicles que compten amb el 
distintiu ambiental eco o zero.  

 Amb un increment de 90 hores anuals, fent un total de 400 hores anuals, per 
l'assessorament i formació dels serveis socials municipals.  

 
- L’empresa QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU, va presentar la següent 
oferta:  
 

 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat moderada ofereix un preu 
unitari mensual de 12,61 € (IVA exclòs).  

 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat alta ofereix un preu unitari 
mensual de 16,56 € (IVA exclòs).  

 L'empresa adscriurà a l'execució del contracte 29 vehicles que compten amb el 
distintiu ambiental eco o zero.  

 L'empresa incrementarà en 90 hores anuals, fent un total de 400 hores anuals, 
per l'assessorament i formació dels serveis socials municipals.  

 
7. Els criteris d’adjudicació, avaluables de forma automàtica, que es van tenir en 

compte a l’hora de considerar quina va ser la millor proposició relació qualitat - 
preu van ser els aprovats a la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP), que es reprodueixen a continuació: 

 
"Criteris avaluables de forma automàtica (51%): 

 
Criteri 5: Preu ...................................................................................................... fins a 30 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta.  
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima 
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
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- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 
elevada. 
 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 
percentuals a aquesta mitjana. 
 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes 
que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 
 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació: 

Oferta del licitador: Es multiplicarà el preu ofert pel licitador per cada un dels serveis de 
teleassistència, IVA exclòs (A), pels factors de ponderació que es detallen a continuació (B) 
i, posteriorment, es farà el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) es 
considerarà l’oferta del licitador  

 
1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= D 
 

Preu de licitació: Es multiplicarà el preu màxim de licitació per cada un dels serveis de 
teleassistència, IVA exclòs (A), pels factors de ponderació que es detallen a continuació i, 
posteriorment, es farà el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) es 
considerarà el preu de licitació . 

 
1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= D 
 

* Factors de ponderació: 
a) Prestació mensual del servei de teleassistència avançada d’intensitat modera: 0,48 
b) Prestació mensual del servei de teleassistència avançada d’intensitat alta: 0,52 
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Criteri 6: Impacte mediambiental de la flota d’unitats mòbils: ............................. fins a 12 punts 
 
Es valorarà l’increment del nombre mínim d’unitats mòbils adscrites a l’execució del 
contracte que comptin amb el distintiu ambiental Eco o Zero. 
 

Nombre d’unitats mòbils adscrits a l’execució 
del contracte que comptin amb el distintiu 
ambiental Eco o Zero 

 
Puntuació 

3 (obligatori segons clàusula 2.2 del PCAP)  0 punts 

10 vehicles 3 punts 

17 vehicles 6 punts 

24 vehicles 9 punts 

29 vehicles 12 punts 

  
Per a la classificació dels vehicles s’utilitzarà el sistema de distintius ambientals aprovat per 
la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior (Resolució de 8 de gener de 2016, 
annex VIII) en els termes detallats a la clàusula 2.2. 
 
Criteri 7: Increment del nombre d’hores d’assessorament i formació als  
municipis ............................................................................................................... fins a 9 punts 
 
Es valorarà l’increment del nombre d’hores anual d’assessorament i formació als municipis 
en els continguts mínims recollits a la clàusula 6.1.1 del PPT “Coordinació i presència al 
territori”. 

 
Es valorarà un increment d’hores d’assessorament i formació per sobre del mínim exigit al 
PPT, a raó de 0,10 punts per hora addicional dins a un màxim de 9 punts. Per tant com a 
màxim es podrà oferir un màxim de 90 hores anuals addicionals que suposarien un total de 
400 hores anuals. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP." 

 
8. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 16 

de desembre de 2020 va calcular, en primer lloc, el llindar de la baixa anormal en 
relació amb les ofertes econòmiques i, en segon lloc, la puntuació obtinguda per 
les empreses en la resta de criteris, observant que, d’acord amb la clàusula 1.15 
del PCAP, l'oferta de l'empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
SLU es trobava incursa en presumpció d’anormalitat, per la qual cosa se li va 
donar audiència perquè justifiqués la valoració de la seva oferta i precisés les 
condicions de la mateixa i, una vegada presentades aquestes justificacions es va 
donar trasllat de la documentació justificativa al Servei de Suport de Programes 
Socials per a la seva avaluació.  

 
La puntuació obtinguda per les empreses presentades i admeses va ser la següent: 
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EMPRESAS 
T.A. 

Intensitat 
moderada 

ponderació 
T.A. 

Intensitat 
alta 

ponderació 

Suma 
ponderacions 

OFERTA 
LICITADOR 

DIFERÈNCIA 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU   12,30 €   5,90 €   14,30 €   7,44 €   13,34 €   4,54 €  

SERVICIOS DE 
TELEASISTENCIA SA,  12,10 €   5,81 €   18,52 €   9,63 €   15,44 €   2,44 €  

QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES SAU,  12,61 €   6,05 €   16,56 €   8,61 €   14,66 €   3,22 €  

    LLINDAR  13,55 €   4,33 €  

 
EMPRESAS Nombre de 

vehicles eco o 
zero 

(puntuació) 

Nombre 
hores 

addicionals 

Nombre 
hores 

addicionals 
puntuació 

PUNTUACIÓ 
CRITERIS 
JUDICI DE 

VALOR 

Suma 
criteris 

diferents 
del preu 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU  12 90 9,00 48,50 69,50 

SERVICIOS DE 
TELEASISTENCIA SA, 12 90 9,00 17,00 38,00 

QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES SAU, 12 90 9,00 11,50 32,50 

 
9. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 27 

de gener de 2021, va acceptar l'informe tècnic d'avaluació de la justificació de 
l'oferta de l'empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, que es 
trobava incursa en presumpció d'anormalitat, i proposta d'adjudicació, emès per la 
cap del Servei de Suport de Programes Socials, de data 20 de gener de 2021, la 
part del qual interessa es reprodueix a continuació:  

 
"(...) En data 31 de desembre de 2020, l’empresa TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SLU, presenta un informe de justificació àmpliament detallat que 
justifica la solvència tècnica i especialment econòmica per desenvolupar el contracte en els 
termes exigits en els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particulars.  
 
Un cop analitzat l’informe, des del Servei promotor d’aquesta licitació es considera que els 
elements continguts al document presentat per l’empresa són oportuns, vàlids i suficients 
per garantir la prestació del servei. En general, es valora que els factors al·legats per 
justificar l’oferta econòmica presentada són suficientment sòlids per desenvolupar amb 
solvència el contracte.  
 
En primer lloc, i pel que fa als arguments presentats, cal considerar especialment els factors 
que generen estalvis significatius i que suposen avantatges competitives a l’hora de valorar 
adequada i suficient l’oferta econòmica presentada per TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SLU, ja que: 

 
- L’empresa té amb una gran implantació a l’estat on presta el servei per a diverses 

administracions autonòmiques i locals a 370.000 persones grans i/o en situació de 
vulnerabilitat. Aquest factor constitueix un element de pes ja que permet construir 
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sinèrgies entre tots els serveis prestats en aprofitar-se d’economies d’escales. Això 
suposa un impacte significatiu en l’estalvi relacionat amb les despeses operacionals, els 
departaments de suport centralitzats, les despeses en investigació, innovació i el 
desenvolupament de noves aplicacions, eines i mètodes, estudis de viabilitat i acreditació 
de serveis, entre d’altres elements. 

 
- L’empresa té com a únic soci a TUNSTALL IBÉRICA que pertany al grup internacional 

Tunstall Healthcare, número 1 mundial en prestació del servei, desenvolupament de 
software i fabricació d’equips de teleassistència i monitorització de la salut, factor que 
suposa una evident avantatge competitiva de l’empresa en tenir integrada verticalment la 
fabricació dels dispositius i el seu manteniment. 

 
- L’empresa compta amb un departament de R+D a través del qual ha desenvolupat 

importants i nombroses eines de gestió del servei que agilitzen la resposta, optimitzen 
els recursos i, en definitiva, fan més eficient el servei i milloren la gestió operativa amb un 
clar estalvi operatiu. 

 
En segon lloc, i per justificar la viabilitat de l’oferta presentada, TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SLU segueix l’estructura de dades econòmiques, pressupost i estudi 
de costos establert al document de ‘Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de 
contractació relatiu a la prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la 
província de Barcelona menors de 300.000 habitants’. 
 
En aquest sentit, l’empresa justifica de forma coherent i solvent el càlcul dels ingressos 
previstos tenint en compte: l’oferta de preus presentada, la distribució prevista de persones 
usuàries per tipologia de servei (intensitat) i tipus (titular i cotitular) incloses en el plec de 
prescripcions tècniques i, com element clau, destaca l’impacte de les baixes temporals i 
l’estalvi que suposen en el preu del servei.  
 
L’empresa informa de forma detallada la facturació prevista per cadascun dels anys de 
contracte i aporta la previsió per mesos amb la finalitat de poder calcular al detall la totalitat 
de despeses anuals del servei. 
 
A més, l’empresa aporta un informe justificatiu dels costos previstos en base a l’oferta 
presentada que garanteix l’acompliment dels requeriments dels plecs i de les millores 
presentades a l’oferta tècnica, on es desenvolupa la totalitat de categories de costos 
directes i indirectes que, de forma complementària, es detallen en uns annexos amb 
factures històriques i pressupostos que suporten l’evidència.  
 
En aquest sentit, resten plenament justificades: 
 
- Les despeses en personal, càlcul per al qual s’ha tingut en compte els perfils 

professionals exigits al plec de prescripcions tècniques, complint amb la ràtio d’atenció 
personal exigida als plecs i garantint la incorporació de la resta de les noves figures 
professionals que l’empresa proposa a l’oferta tècnica. Així mateix, s’han imputat 
correctament les despeses de la Seguretat Social, segons el CNAE d’activitat, així com 
el valor de l’absentisme de la plantilla situat en la mitjana del sector i el càlcul de la 
substitució per vacances.  
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A més, els costos de personal coincideixen amb els identificats al llistat de subrogació, 
els quals inclouen el salari més els plusos i variables per a cadascuna de les categories, 
en coherència amb el conveni col·lectiu del sector i contemplant una actualització dels 
salaris en funció d’un IPC estimat per als anys de durada del contracte.  

 
- Les despeses en suport informàtic, tecnològic i de comunicacions amb el detall dels 

costos que es presenten per anys i mesos per cadascuna de les categories. De forma 
complementària, s’aporten factures relacionades amb cadascuna de les despeses, que 
serveixen de base per calcular les previsions.  

 
- Les despeses en tecnologia bàsica associada al servei que inclouen el manteniment i 

amortització dels terminals, unitats de control remot i dispositius.  
 

- Les despeses relacionades amb la digitalització dels domicilis fins arribar al percentatge 
ofert, amb un esforç pressupostari major durant l’any 2021 on es preveu implantar el 
major volum de terminals i tenint en compte el manteniment i amortització dels equips i la 
propietat tecnològica sobre els mateixos al final de la vida útil i de la prestació. 

 
- Les despeses relacionades amb la tecnologia complementària calculades en base a 

l’ampliació presentada, als preus de licitació d’altres serveis prestats per l’empresa, als 
preus mitjans dels proveïdors del mercat i del propi grup empresarial. 

 
- Les despeses indirectes relacionades amb lloguers, manteniments d’oficines i flotes de 

vehicles, subministraments, manteniment i neteja de les instal·lacions. 
 

- Les despeses generals i d’altres despeses imprevistes, volum que resta justificat en base 
a les memòries històriques econòmiques de l’empresa i que resulta habitual per un 
servei amb aquest volum d’activitat. 

 
Vistos tots aquests elements, es valora que la documentació aportada per TELEVIDA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU acredita de forma suficientment clara, sòlida i 
detallada que l’oferta econòmica presentada per l’empresa és solvent, garanteix la prestació 
del Servei Local de Teleassistència amb eficiència i amb la qualitat exigida als plecs de 
condicions tècniques, respecta la normativa vigent, i preveu un marge de benefici 
empresarial raonable. 
 
Així doncs, el Servei de Suport de Programes Socials, promotor de la contractació, accepta 
la justificació i proposa que s’elimini la consideració d’oferta en presumpció d’anormalitat, 
considerant que l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es procedeix a la 
seva valoració. 
 
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquest 
criteri és la següent: 

 

EMPRESAS 

T.A. 
Intensitat 
moderada ponderació 

T.A. 
Intensitat 

alta ponderació 

Suma 
ponderacions 

OFERTA 
LICITADOR  DIFERÈNCIA PUNTUACIÓ 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

                     
12,30 €  

                 
5,90 €  

             
14,30 €  7,44 € 13,34 €  

                    
4,54 €  30,00  
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SLU  

SERVICIOS DE 
TELEASISTENCIA SA, 

                     
12,10 €  

                 
5,81 €  

             
18,52 €  9,63 € 15,44 €  

                    
2,44 €  16,13  

QUAVITAE 
SERVICIOS 
ASISTENCIALES SAU, 

                     
12,61 €  

                 
6,05 €  

             
16,56 €  8,61 € 14,66 €  

                    
3,22 €  21,25  

    
LLINDAR 13,55 €  4,33 €  28,64  

 
Nombre de 

vehicles eco 
o zero 

(puntuació) 
Nombre hores 

addicionals 

Nombre hores 
addicionals 
(puntuació) 

PUNTUACIÓ 
CRITERIS 
JUDICI DE 

VALOR 
PUNTUACIÓ 

FINAL ORDRE 

Suma 
criteris 

diferents 
del preu 

12 90 9,00 48,50 99,50  1 69,50 

12 90 9,00 17,00 54,13  2 38,00 

12 90 9,00 11,50 53,75  3 32,50 

 
Un cop realitzada la valoració, la sotasignada Cap del Servei de Suport de Programes 
Socials proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, l’adjudicació 
de la contractació “Prestació del Servei Local de Teleassistència per a municipis de la 
província de Barcelona menors de 300.000 habitants” a l’empresa TELEVIDA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, amb NIF B80925977, (...) d’acord amb la seva 
oferta (...)"  

 
10. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la mateixa sessió 

de data 27 de gener de 2021, va proposar l’adjudicació del contracte relatiu a la 
Prestació del Servei Local de Teleassistència per a municipis de la província 
de Barcelona menors de 300.000 habitants, a l’empresa TELEVIDA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, amb NIF B80925977, d’acord amb la 
seva oferta, reproduïda anteriorment. 

 
11. Cal deixar sense efecte l’acord cinquè del dictamen núm. 238, aprovat per la Junta 

de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en sessió ordinària de data 11 de 
juny de 2020, així com anul·lar l’operació comptable 2002000200 d’autorització de 
despesa, per un import de 62.848.800,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60103/23101/22791, dels exercicis 2021, 2022 i 2023, de 
conformitat amb el següent detall:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 -20.743.200,00 € 60103 23101 22791 

2022 -20.949.600,00 € 60103 23101 22791 

2023 -21.156.000,00 € 60103 23101 22791 

 
12. Cal autoritzar la despesa pluriennal de 62.848.800,00 € (4 % IVA inclòs), de 

conformitat amb la previsió d’inici d’efectes del contracte, per a l'1 de maig de 
2021, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de 
consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, de 
conformitat amb el detall següent: 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 13.828.800,00 € 60103 23101 22791 

2022 20.880.800,00 € 60103 23101 22791 

2023 21.087.200,00 € 60103 23101 22791 

2024   7.052.000,00 € 60103 23101 22791 

 
13. Cal ajustar comptablement la despesa pluriennal que s'autoritza a l’apartat anterior 

d’aquest acte, per adequar-la a l'import de l'oferta econòmica de l'empresa 
proposada com adjudicatària, de conformitat amb el detall següent: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 -3.514.163,40 € 60103 23101 22791 

2022 -5.306.211,90 € 60103 23101 22791 

2023 -5.358.662,10 € 60103 23101 22791 

2024 -1.792.048,50 € 60103 23101 22791 

 
14. Cal disposar la despesa pluriennal de 46.877.714,10 € (4 % IVA inclòs), derivada 

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

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 10.314.636,60 € 60103 23101 22791 

2022 15.574.588,10 € 60103 23101 22791 

2023 15.728.537,90 € 60103 23101 22791 

2024   5.259.951,50 € 60103 23101 22791 

 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic s’ha donat audiència a l'empresa TELEVIDA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, l'oferta de la qual es trobava, segons 
l’establert a la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives particulars, 
incursa en presumpció d’anormalitat, acceptant les justificacions presentades.  

 
2. D’acord amb la clàusula 36.2 de les Bases d’Execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona de l’any 2021, quan per retard en el començament de 
l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient de contractació 
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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3. La clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars preveu que en 
el moment d'adjudicar la contractació, sens perjudici de l'aplicació dels preus 
oferts per l'empresa contractista, s'acordi alliberar la diferència d’import respecte 
el pressupost base de licitació en funció de les sol·licituds d'intervenció dels 
ajuntaments.  

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

hisendes locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència 
de consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

 
5. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i 

concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, amb efectes d'1 de 
maig de 2021.  

 
6. La competència per aprovar aquest acord correspon al Ple, que delega a favor 

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

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

ACORDS 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
Serveis Interns i Sector Públic, reunida en sessió de data 27 de gener de 2021, la 
contractació harmonitzada relativa a la Prestació del Servei Local de 
Teleassistència per a municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 
habitants, a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, amb NIF 
B80925977, d’acord amb la seva oferta: 
 

 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat moderada ofereix un preu 
unitari mensual de 12,30 € més 0,49 € en concepte de 4 % d'IVA. 

 Pel Servei de Teleassistència avançada d'intensitat alta ofereix un preu unitari 
mensual de 14,30 € més 0,57 € en concepte de 4 % d'IVA.  

 Amb adscripció a l'execució del contracte de 29 vehicles que compten amb el 
distintiu ambiental eco o zero.  

 Amb un increment de 90 hores anuals, fent un total de 400 hores anuals, per 
l'assessorament i formació dels serveis socials municipals.  

 
Segon. DEIXAR sense efecte l’acord cinquè del dictamen núm. 238, aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en sessió ordinària de data 11 
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de juny de 2020, així com anul·lar l’operació comptable 2002000200 d’autorització de 
despesa, per un import de 62.848.800,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60103/23101/22791, dels exercicis 2021, 2022 i 2023, de conformitat 
amb els fets exposats a la part expositiva del present acte administratiu i el següent 
detall:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 -20.743.200,00 € 60103 23101 22791 

2022 -20.949.600,00 € 60103 23101 22791 

2023 -21.156.000,00 € 60103 23101 22791 

 
Tercer. AUTORITZAR la despesa pluriennal de 62.848.800,00 € (4 % IVA inclòs), de 
conformitat amb la previsió d’inici d’efectes del contracte, tot sotmetent la seva 
efectivitat a la condició suspensiva d’existència de consignació adequada i suficient en 
els pressupostos corresponents, de conformitat amb el detall següent: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 13.828.800,00 € 60103 23101 22791 

2022 20.880.800,00 € 60103 23101 22791 

2023 21.087.200,00 € 60103 23101 22791 

2024   7.052.000,00 € 60103 23101 22791 

 
Quart. AJUSTAR comptablement la despesa pluriennal que s'autoritza a l’apartat 
tercer d’aquest acte, per adequar-la a l'import de l'oferta econòmica de l'empresa 
proposada com adjudicatària, de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 -3.514.163,40 € 60103 23101 22791 

2022 -5.306.211,90 € 60103 23101 22791 

2023 -5.358.662,10 € 60103 23101 22791 

2024 -1.792.048,50 € 60103 23101 22791 

 
Cinquè. DISPOSAR la despesa pluriennal de 46.877.714,10 € (4 % IVA inclòs), 
derivada d’aquesta contractació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició 
suspensiva d’existència de consignació adequada i suficient en els pressupostos 
corresponents, d’acord amb el detall següent: 
  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 10.314.636,60 € 60103 23101 22791 

2022 15.574.588,10 € 60103 23101 22791 

2023 15.728.537,90 € 60103 23101 22791 

2024   5.259.951,50 € 60103 23101 22791 
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Sisè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte 
electrònicament quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es 
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació 
de la present resolució.  
 
Setè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de Serveis 
Interns i Sector Públic, reunida en sessió de data 27 de gener de 2021, d’acord amb el 
detall següent:  
 
Resta en segon lloc l’empresa SERVICIOS DE TELEASSISTÈNCIA S.A, en tercer i 
últim lloc l’empresa QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU. 
 
Novè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reconèixer el dret al 
cobrament de la indemnització derivada de la suspensió total i temporal del 
contracte relatiu al lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt) de l’execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 
2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 13 de juny de 2019 es va formalitzar el contracte amb l'empresa AUXILIAR 

DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU, amb NIF B25426867, per a la prestació del 
contracte relatiu al Lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt) de l’Execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i 
la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, 
amb una vigència de 8 mesos a comptar des del 16 de desembre de 2019, data en 
què es van iniciar les obres esmentades. 

 
2. Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació de la Covid-

2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució de determinats contractes podia 
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haver esdevingut impossible com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats, així com a conseqüència de 
la voluntat d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per a la salut 
dels propis treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de 
l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març. 

 
3. El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista va sol·licitar la 

suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en l’expedient, 
d’acord amb els requisits previstos en l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 
de març, manifestant el següent: 

 
- Els motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir impossible. 
- Les raons que impossibilitaven destinar els mitjans personals i materials a un 

altre contracte. 
 
4. El 17 d’abril de 2020, per Decret d’urgència núm. 3743, de la Presidència i ratificat 

per acord núm. 196 de la Junta de Govern, en sessió de data 14 de maig de 2020, 
es va aprovar una resolució suspenent temporal i totalment l’execució del contracte 
en base a les previsions de l’article 34 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic social de la 
Covid-19, amb efectes des del 14 de març de 2020 i fins a la finalització de la causa 
que ha originat que l’execució del contracte hagi esdevingut impossible, en el seu 
cas, o fins a la finalització de l’estat d’alarma. 

 
5. Per acord núm. 233, de la Junta de Govern, aprovat en sessió de data 11 de juny 

de 2020, es va prendre raó de l'acta d'aixecament de la suspensió total i temporal 
de l'execució del contracte, signada en data 11 de maig de 2020, on s'acordava que 
el contracte esmentat es reprendria en aquella mateixa data, i es va declarar 
l’aixecament efectiu de la suspensió, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020.   

 
6. L’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU va presentar tres 

reclamacions d’indemnització en base a les previsions establertes a l’article 34 del 
RD Llei 8/2020. En resposta a les mateixes, el cap de l'Oficina de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, va emetre un informe, de data 12 de febrer de 2021, en el qual es 
proposa la indemnització derivada de la suspensió temporal i total de l’execució del 
contracte en base a les previsions de l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic 
social de la Covid-19, amb efectes des del 14 de març de 2020 i fins a l’11 de maig 
de 2020, data efectiva de l’aixecament de la suspensió. La part que interessa 
d’aquest informe es reprodueix seguidament: 

 
“(...) 
El contracte corresponent al lot 2 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb una 
vigència de 8 mesos a comptar des del 16 de desembre de 2019, data en què es van iniciar 
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les obres esmentades. Només és indemnitzable l’obra de Vilassar de Dalt ja que aquesta 
estava activa en el període de suspensió. 
(...) 
 
El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 2 va sol·licitar la 
suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en l’expedient, manifestant els 
motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir impossible i les raons que 
impossibilitaven destinar els mitjans personals i materials a un altre contracte. Entre 
aquestes raons i aquests motius es troben els següents: La impossibilitat de garantir la 
seguretat i la salut dels treballadors en relació amb el risc cert i possible de contagi en la 
pròpia obra com “in itinere” així com l’adequada assistència sanitària en cas de contagi, 
manca de suficients equips de protecció individuals necessaris per la protecció individual 
degut a la seva escassetat, la manca de materials de proveïdors i distribuïdors en aquestes 
dates, les recomanacions i sol·licitud de la direcció facultativa així com del responsable de 
seguretat i salut del tancament, la manca de l’acta de comprovació de replantejament 
signada de l’altra obra del lot, i finalment, escassetat de temps útil restant per la finalització 
del contracte. 
(...)  
 
En data 30 de març de 2020, el contractista va presentar reclamació d'indemnització en 
base a les previsions establertes a l'article 34 del RD Llei 8/2020 corresponents al mes de 
març (18 dies del 14 al 31 de març). 
 
En data 22 de maig de 2020, el contractista va presentar reclamació d'indemnització en 
base a les previsions establertes a l'article 34 del RD Llei 8/2020 corresponents al mes de 
abril (30 dies del mes). 
 
En data 15 de juny de 2020, el contractista va presentar reclamació d'indemnització en base 
a les previsions establertes a l'article 34 del RD Llei 8/2020 corresponents al mes de maig 
(10 dies del 1 al 11 maig). 
 
En els tres registre anteriors, es va adjuntar documentació justificativa dels conceptes 
indemnitzables a que es refereix l’article 34.3 del RD Llei 8/2020, que són els següents: 
 

a) Despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit al 
contracte, durant el període de suspensió. 

b) Les despeses de manteniment de la garantia definitiva del contracte. 
c) Les despeses de lloguers i/o cost de manteniment de maquinaria, instal·lacions, i 

equips, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser 
empleats per a altres fins diferents de l’execució del contracte suspès. 

d) Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el plec i 
vinculades a l’objecte del contracte que hagin sigut subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 

 
En data 06 de novembre de 2020 es va requerir informació complementària a l’empresa 
contractista, que va aportar en data 19 de novembre de 2020 i successius. 
 
El contractista ha aportat certificats de l’Agència Tributària, de la Seguretat social així com 
declaracions fent constar que:  
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- Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors que 

hagués contractat per l’execució del contracte estaven al corrent del compliment de les 
seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020. 

 
- Que el contractista principal està al corrent en el compliment de les seves obligacions de 

pagament als seus subcontractistes i subministradors en els termes previstos en els 
articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, a data 14 de març de 
2020. 

 
JUSTIFICACIÓ 
 
Per tal de justificar aquests conceptes, segons l’article 34 del RDL 8/2020, cal:  
 

I. Haver acordat la suspensió o ampliació del termini.  
 
II. Només seran indemnitzables els següents conceptes: 
 

1. Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a 
l’execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió, aquestes es 
refereixen a personal adscrit abans del 14.03.2020 que continuï adscrit en el 
moment que s’aixequi la suspensió i, es determinen d’acord amb les previsions del 
conveni col·lectiu general de la construcció en els termes que indica l’article 34.3 del 
RD 8/2020. 
o Relació nominativa dels pagaments efectuats. 
o Fulls de la cotització a la SS. 

 
S’inclouen les despeses relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social que 
correspongui. Si entre el personal adscrit figura algun treballador afectat pel permís 
retribuït recuperable regulat en el RDL 10/2020 (període de 30 de març a 9 d’abril 
de 2020), la despesa salarial corresponent no tindrà caràcter d’indemnització, sinó 
d’abonament a compte de la part que correspongui a les hores que siguin objecte de 
recuperació a tenir en compte en la liquidació final del contracte. 

 
2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 
suspensió del contracte. 
o Contracte de la garantia amb l’entitat financera. 

 
3. Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 
equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser 
empleats per a altres fins diferents de l’execució del contracte suspès i el seu import 
sigui inferior al cost de la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment de 
maquinaria, instal·lacions i equips. Es precisa que només són indemnitzables 
aquestes despeses si el seu import és inferior al cost de resolució dels contractes de 
lloguer o dels de manteniment de la dita maquinària, instal·lació i equips. 
o Contractes (si existeixen) i factures. 
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4.º Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el plec i 
vinculades a l’objecte del contracte que hagin sigut subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 
o Contractes (si existeixen) i factures. 

 
III. Declaració del contractista: “Que el contractista principal, els subcontractistes, 

proveïdors i subministradors que hagués contractat per l’execució del contracte 
estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions laborals i socials, a data 
14 de març de 2020”. 

 
IV. Declaració del contractista: “Que el contractista principal estigui al corrent en el 

compliment de les seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i 
subministradors en els termes previstos en els articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, 
de contractes del sector públic, a data 14 de març de 2020. 

 
Segons la documentació aportada per l’empresa contractista, les justificacions que presenta 
l’empresa contractista pels mesos de març, abril i maig de 2020 ascendeixen a :  
 

 
 
La descripció de les partides i dels imports per cada mes estan detallats en l’Annex I, II i III 
 
Tota la documentació esmentada en aquest informe resta a l’expedient.  
 
S’ha procedit a revisar la documentació, a fer la seva valoració, i a corregir els imports 
aportats tal com es detalla en el següent apartat. 
 
VALORACIÓ 
 

a) Despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit al 
contracte, durant el període de suspensió. 

 
El contractista aporta la justificació de despeses salarials de 4 treballadors dels quals 
aporta: 
 

- Relació nominativa dels pagaments efectuats. 
- Fulls de la cotització a la SS. 

 
A cadascun dels treballadors els assigna un percentatge d’ocupació i en calcula el cost per 
dia i ho multiplica pel nombre de dies de suspensió a cada més. El mes de març li assigna 
18 dies, 30 dies a l’abril i 10 dies pel mes de maig tal com es detalla a continuació. A tots els 
hi assigna una ocupació del 100 % excepte a XXX que li assigna un 25 % 
 

Mes Import

Març 7.435,70 €

Abril 10.683,11 €

Maig 3.981,67 €

TOTAL 22.100,48 €
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Els imports sol·licitats i els imports valorats correctes queden reflectits en les taules 
següents: 

 

 
 

 
 

 
 
El treballador YYY ha estat treballant simultàniament com a mínim en 2 lots de la Diputació 
de Barcelona, per això s’accepta només un 50 % de la seva retribució. 
 
El treballador XXX ha estat treballant simultàniament en 4 obres de la Diputació de 
Barcelona per això s’accepta la proposta d’assignació del 25 % de la seva retribució o sigui 
l’acceptem al 100 %. 
 
El treballador ZZZ ha estat treballant simultàniament com a mínim en 3 obres de la 
Diputació de Barcelona per això s’accepta només un 33 % de la seva retribució. 
 
El treballador WWW no tenim constància que hagi treballat a l’obra, per la qual cosa no 
s’accepta la seva assignació. 
 
Els imports sol·licitats i els imports valorats correctes queden reflectits en les taules anterior.   
 

b) Les despeses de manteniment de la garantia definitiva del contracte. 

 
Per la justificació de les de les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius 
al període de suspensió del contracte, cal aportar el : 
 

- Contracte de la garantia amb l’entitat financera 
 
El contractista aporta el contracte amb els corresponents pagaments. S’accepta la totalitat 
de la seva justificació.  
 

Personal DNI Categoria Contracte Ocupació

Cost 

mensual 

(inclòs 

Cost diari (31 

dies naturals) 18

Cost mes de març del 14 al 31 

de març (18 dies naturals)

% Acceptació de 

la seva Proposta Import proposat

F.Q.M. 43723957Z Tècnic/Cap d'Obra189_Indefinit 100% 5.157,60 € 166,37 € 2.994,74 € 50% 1.497,33 €

J.P.M. 47697468E Tècnic/CPA 189_Indefinit 25% 2.207,59 € 17,80 € 320,46 € 100% 320,40 €

J.C.R. 43732130E Oficial 1ª 189_Indefinit 100% 3.767,32 € 121,53 € 2.187,48 € 33% 721,89 €

X.F.A. 47679854A Oficial 1ª 189_Indefinit 100% 2.447,81 € 78,96 € 1.421,31 € 0% 0,00 €

13.580,32 € 384,66 € 6.923,99 € 2.539,62 €

M
A

R
Ç

Cost diari (30 

dies

naturals) 30

Cost mes d'abril

(30 dies naturals)

% Acceptació de 

la seva Proposta Import

F.Q.M. 43723957Z Tècnic/Capd'Obra189_Indefinit 100% 4.631,62 € 154,39 € 4.631,62 € 50% 2.315,85 €

J.P.M. 47697468E Tècnic/CPA 189_Indefinit 25% 2.712,44 € 22,60 € 678,11 € 100% 678,00 €

J.C.R. 43732130E Oficial 1ª 189_Indefinit 100% 2.399,15 € 79,97 € 2.399,15 € 33% 791,70 €

X.F.A. 47679854A Oficial 1ª 189_Indefinit 100% 2.098,67 € 69,96 € 2.098,67 € 0% 0,00 €

11.841,88 € 326,92 € 9.807,55 € 3.785,55 €

A
B

R
IL

Cost diari (31 

dies

naturals) 10

Cost mes de maig

(10 dies naturals)

% Acceptació de 

la seva Proposta Import

F.Q.M. 43723957Z Tècnic/Capd'Obra189_Indefinit 100% 5.157,60 € 166,37 € 1.663,74 € 50% 831,87 €

J.P.M. 47697468E Tècnic/CPA 189_Indefinit 25% 3.020,22 € 24,36 € 243,57 € 100% 243,57 €

J.C.R. 43732130E Oficial 1ª 189_Indefinit 100% 2.927,33 € 94,43 € 944,30 € 33% 311,62 €

X.F.A. 47679854A Oficial 1ª 189_Indefinit 100% 2.637,66 € 85,09 € 850,86 € 0% 0,00 €

13.742,81 € 370,25 € 3.702,47 € 1.387,06 €

M
A

IG
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c) Les despeses de lloguers i/o cost de manteniment de maquinaria, instal·lacions, i 
equips, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser 

empleats per a altres fins diferents de l’execució del contracte suspès. 

 
Per a la seva justificació s’ha d’aportar : 
 

- Contractes (si existeixen) i factures. 
 
El contractista justifica en aquest apartat les despeses de : 
 

- c.1 Lloguer de la caseta d’obra  
- c.2 Lloguer d’un cotxe VW Golf i amortització d’un vehicle, una furgoneta VW 

transporter  
- c.3 Equipament informàtic divers. El lloguer d’un ordinador i l’amortització d’un telèfon 

mòbil 
- c.4 Assegurança de vehicles 

 
El RDL 8/2020 , en l’article 34 diu “només seran indemnitzables els següents conceptes “ 
.../... 3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 
equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per 
altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior a el 
cost de la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips 
 
S’han corregit els imports que incorporen IVA erròniament i s’ha valorat la seva acreditació.  
 

Descripció Model 

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

març del 14 al 31 

de març (18 dies 

naturals)

MARÇ Aval Obra 15,64 € 0,50 € 9,08 €

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

ABRIL (30 dies 

naturals)

ABRIL Aval Obra 15,64 € 0,52 € 15,64 €

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

maig del 1 al 11 

maig (10 dies 

naturals)

MAIG Aval Obra 15,64 € 0,50 € 5,05 €
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c.1 Lloguer de la caseta d’obra  

 
Per la seva justificació documental, el contractista aporta les factures corresponents.  
 
S’ha corregit l’import degut a que el presenta amb IVA inclòs i s’accepta la seva totalitat 
 

 
 

 
 

 
 

c .2 Lloguer d’un cotxe VW Golf i amortització d’un vehicle, una furgoneta VW 
Transporter  

 
Per la seva justificació documental, el contractista aporta les factures corresponents dels 
lloguers i aporta llibres comptables de les amortitzacions dels cotxes.  
 
Els imports sol·licitats i els imports valorats correctes queden reflectits en la taula següent. 
No s’accepta l’amortització de la furgoneta al no ser un lloguer ni tampoc el lloguer del cotxe 
del seu usuari YYY, al no ser una maquinària necessària per realitzar l’obra ni s’acredita que 
aquests no van poder ser empleats per a altres fins diferents de l’execució del contracte 
suspès. 
 

c.3 Equipament informàtic divers. El lloguer d’un ordinador i l’amortització d’un telèfon + 
router mòbil 

 
Per la seva justificació documental, el contractista aporta les factures corresponents del 
lloguer de l’ordinador i aporta llibres comptables de les amortitzacions del telèfon + router  
 

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

març del 14 al 31 

de març (18 dies 

naturals) Cost sense IVA

MARÇ

1 mòdul caseta

obra

BALAT-AN2-

600-A +AA 121,60 € 3,92 € 70,61 € 58,35 €                

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

ABRIL (30 dies 

naturals) Cost sense IVA

ABRIL

1 mòdul caseta

obra

BALAT-AN2-

600-A +AA 121,60 € 4,05 € 121,60 € 100,50 €             

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

maig del 1 al 11 

maig (10 dies 

naturals) Cost sense IVA

MAIG

1 mòdul caseta

obra

BALAT-AN2-

600-A +AA 121,60 € 3,92 € 39,23 € 32,42 €                
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No s’accepta l’amortització del telèfon + router ni el lloguer de l’ordinador al no ser uns 
materials que estiguin a l’obra ni s’acredita que aquests no van poder ser empleats per a 
altres fins diferents de l’execució del contracte suspès.  
 

c .4 Assegurança de vehic les  

 
Per la seva justificació documental, el contractista aporta els rebuts corresponents a les 
assegurances dels cotxes.  
 
No s’accepta l’assegurança del vehicle en propietat ni l’assegurança de vehicle de lloguer ja 
que el RD 8/2020 únicament preveuen com a indemnitzables les assegurances previstes en 
el plec.  
 

d) Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el plec i 
vinculades a l’objecte del contracte que hagin sigut subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 

 
S’ha d’aportar : 
 

- Contractes (si existeixen) i factures. 
 
El contractista aporta les dues coses.  
 
S’accepta la totalitat de les despeses corresponents a l’assegurança de RC (Responsabilitat 
Civil). 
 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

març del 14 al 31 

de març (18 dies 

naturals)

MARÇ RC Obra 21,72 € 0,70 € 12,61 €

12,61 €

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (30 

dies naturals)

Cost mes de 

ABRIL (30 dies 

naturals)

ABRIL RC Obra 16,00 € 0,53 € 16,00 €

16,00 €
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CONCLUSIÓ 
 
Segons l’article 34 del RDL8/2020 proposem :  
 
- a) Acceptar parcialment els costos salarial justificats 
- b) Acceptar les despeses de manteniment de la garantia definitiva del contracte 
- c1) Acceptar els costos del lloguer de la caseta,  
- c2) No acceptar els costos de lloguer del cotxe VW Golf ni els de la furgoneta VW 

Transporter 
- c3) No acceptar l’amortització del telèfon + router ni el lloguer de l’ordinador 
- c4) No acceptar l’assegurança del vehicle en propietat ni l’assegurança de vehicle de 

lloguer 
- d) Acceptar els costos de l’assegurança de Responsabilitat Civil 
 
La proposta que informem favorablement és la següent : 
 

 
 
(...)” 

 
7. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, i atès que a l'expedient consta 

acreditat el compliment dels requisits exigits a l’article 34 del Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic social de la Covid-19, en ser despeses efectivament abonades pel 
contractista, resulta procedent reconèixer el dret al cobrament de la indemnització 
derivada de la suspensió total i temporal del contracte relatiu al Lot 2 (Ajuntaments 
d’Alella i Vilassar de Dalt) de l’Execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, 
per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en 
el marc del programa operatiu FEDER, entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 11 
de maig de 2020, per un import total de 7.963,81 € per tots els conceptes 
susceptibles d'indemnització, de conformitat amb l’article 34 del Reial Decret Llei 

DESCRIPCIÓ MODEL

Cost 

mensual 

Cost diari (31 

dies naturals)

Cost mes de 

maig del 1 al 11 

maig (11 dies 

naturals)

MAIG RC Obra 5,97 € 0,19 € 1,93 €

1,93 €

Mes Import

Març 2.619,66 €

Abril 3.917,69 €

Maig 1.426,46 €

TOTAL 7.963,81 €
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8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic social de la Covid-19, a l'empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y 
ASISTENCIA, SLU, amb NIF B25426867, i, tanmateix, no reconèixer el dret al 
cobrament de l'import total de 14.136,67 €, en correspondre a imports no 
susceptibles de ser indemnitzats, de conformitat amb l'informe del cap de l'Oficina 
de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, emès en data 12 de febrer de 2021.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
2. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 

de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves successives pròrrogues. 

 
3. Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març (BOE 18.3.2020), de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic social de la Covid-19, entre les 
quals cal destacar les contingudes a l’article 34 relatiu a les mesures en matèria de 
contractació pública, modificat pel RDL 11/2020, de 31 de març (BOE 1.4.2020) i 
pel RDL 17/2020, de 5 de maig (BOE 6.5.2020). 

 
4. L’article 208.1 LCSP, amb caràcter supletori. 
 
5. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 7 lletra e) en 
relació amb l’apartat 7 lletra f) 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. RECONÈIXER el dret al cobrament de la indemnització derivada de la 
suspensió total i temporal del contracte relatiu al Lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar 
de Dalt) de l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes 
de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, a l'empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU, amb NIF 
B25426867, entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 11 de maig de 2020, per un import 
total de 7.963,81 € (IVA exclòs) per tots els conceptes susceptibles d'indemnització, de 
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conformitat amb l’article 34 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic social de la Covid-19, d'acord 
amb la justificació que consta a l'informe emès en data 12 de febrer de 2021 pel cap 
de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, que consta a la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 7.963,81 € amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària G/90100/1721B/65000 de l'exercici 2021 corresponent a la 
indemnització esmentada. 
 
Tercer. ADVERTIR a l'empresa contractista que el pagament d'aquesta indemnització 
es farà efectiu prèvia presentació de la/es corresponent/s factura/es o document/s 
equivalent/s amb el corresponent/s número/s identificatiu/s en el registre de factures 
de la corporació, fent constar que correspon a la "Indemnització corresponent al 
contracte relatiu al Lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt) de l’Execució de les 
obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (exp. núm. 
2018/0013057) en aplicació del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març (BOE 
18.3.2020), de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic 
social de la Covid-19, pel període comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 11 
de maig de 2020" i que es tracta d'una operació no subjecte a IVA, d'acord amb el que 
disposa l'article 78.tres.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
valor afegit (IVA).   
 
Quart. NOTIFICAR la present Resolució al contractista, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 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 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, 
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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’aquesta Diputació de Barcelona (assentament núm. 1000050705). 

 
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. 
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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. 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, es va 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), establint-se el 21 de desembre de 2020 com a 
nou termini de finalització de les obres. 

 
11. El 17 de desembre de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 652, es va 

aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de 
Sant Fruitós de Bages, de les obres de referència, que incloïa del PC01 per import 
de 95,13 EUROS/M2 al PC07 per import de 7,89 EUROS/M2  de conformitat amb 
l’informe de la direcció de l’obra i del responsable del contracte, de data 2 de 
novembre de 2020, i que suposà un decrement del preu del contracte de 9,34 €, 
més 1,96 €, en concepte de 21 % d’IVA. 
 
Així mateix, en aquest dictamen es va 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), per la 
qual cosa el termini per a executar les obres del contracte del lot 5 finalitzarà el 21 
de març de 2021. 

 
II FETS PROJECTE D’OBRA DEL MUNICIPI DE NAVAS 
 
1. En data 22 de febrer de 2021, es va formalitzar una acta de preus contradictoris 

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

 
“.../... 
 

PREU CONTRADICTORI 01  

ut Porta exterior d’accés a zona de descàrrega d’estella 

Subministrament i instal·lació de porta exterior de 4,60 metres en dues fulles de 2,30 m, 

amb fix de 1,60 m en un lateral i de 40 cm a l'altre, amb esperes empotrades al 
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paviment amb sistema de pletina, travessers en acer protegits a la intempèrie, pany 

normalitzat i candau, inclou picar i col·locar les esperes per part del paleta. 

2.080,00 EUROS / UT 

 

PREU CONTRADICTORI 02  

ml Cavalló metàl·lic d’acer galvanitzat 

Subministrament i instal·lació de remat de coronament amb xapa d’acer galvanitzat en 

calent de fins a 3 mm, amb ala exterior de 25 cms i ala interior de 5 cms per a cobertura 

de làmina d'impermeabilització de coberta, instal·lació cargolada per la part exterior. 

52,50 EUROS / ML 

 

PREU CONTRADICTORI 03  

ut Perfil de xapa galvanitzada per protecció de tubs d’escomesa elèctrica i d’aigua 
Subministrament i construcció in situ de protecció per a conductes o tubs elèctrics, 
construïda en xapa galvanitzada en calent de fins a 3 mm, plegada i instal·lació sobre 
suport fixe cargolada amb tornilleria galvanitzada i tac convencional de paret. 

620,00 EUROS / UT 

 

PREU CONTRADICTORI 04  

ut Porta de registre tallafocs per a accés a l’interior de la sitja 

Subministrament i instal·lació de porta de registre tallafocs per a instal·lacions, pivotant, 

homologada, EI2 60, d'acer galvanitzat, d'una fulla, fabricada a mida, de 1000x1000 mm 

de llum i altura de pas, acabat galvanitzat. Inclou premarc a mida. Inclou estructura de 

1,20x1,30 metres de lames de fusta extraibles de 1,30x0,30 metres col·locades sobre 

estructura guia de tub metàl·lic de 20 mm de gruix i pletines de 10x10x8. 

985,00 EUROS / UT 

 

PREU CONTRADICTORI 05  

ut Vas d’expansió de 1.000L de capacitat 

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat, capacitat 1.000 L. Inclou 

manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100mm, amb presa vertical i 

escala de pressió de 0 a 5 bar. 

1.670,00 EUROS / UT 

 
 “ 

 

2. En data 22 de febrer de 2021, 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: 

 
“.../... 
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0. Antecedents del contracte. 

 
Mitjançant decret de la presidència delegada de la Diputació de Barcelona, de data 11 
d’abril de 2019, es va adjudicar el Lot 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 Navàs és de 202.532,60 € més IVA del 

21 %, resultant un total de 245.064,45 € 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’han concedit dues ampliacions de termini degut a causes alienes al 
contractista, essent la nova data en què conclou el termini màxim d’execució de les obres el 
dia 21 de març de 2021. 

 
Les obres objecte del present contracte corresponents al municipi de Navàs consisteixen en 
la instal·lació d’una caldera de biomassa al complex esportiu “L’Eix”. 

 

1. Estat de l’execució del contracte en el projecte de Navàs. 

 

L’obra es troba executada al 62,71 % en data 30 de gener. Actualment s’ha executat la 

major part d’obra corresponent al trasllat d’escomeses, moviment de terres i obra civil, 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. 

 

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 ut Porta exterior d’accés a zona de descàrrega d’estella 
Subministrament i instal·lació de porta exterior de 4,60 metres en dues fulles de 2,30 m, 
amb fix de 1,60 m en un lateral i de 40 cm a l'altre, amb esperes empotrades al paviment 
amb sistema de platina, travessers en acer protegits a la intempèrie, pany normalitzat i 
candau, inclou picar i col·locar les esperes per part del paleta.  

  2.080,00 €/ut 
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PC02 ml Cavalló metàl·lic d’acer galvanitzat 
Subministrament i instal·lació de remat de coronament amb xapa d’acer galvanitzat en 
calent de fins a 3 mm, amb ala exterior de 25 cm i ala interior de 5 cm per a cobertura 
de làmina d'impermeabilització de coberta, instal·lació cargolada per la part exterior. 

 
 

52,50 €/ml 

 
El projecte executiu preveia que la coberta de l’edifici de biomassa (sala de calderes i sitja) 
fos de lliure accés a la ciutadania. Amb aquesta finalitat, i per tal d’evitar caigudes a diferent 
alçada, el projecte preveia l’aprofitament de la tanca existent al solar on s’ha construït 
l’edifici. Aquesta solució arquitectònica significava el lliure accés de persones sobre la 
mateixa tapa de la sitja. Durant l’execució del projecte, hi ha hagut incidències per actes 
vandàlics a la zona d’obra. Per aquest motiu, i per petició de l’ajuntament, s’ha optat per 
modificar la disposició de la tanca de manera que s’impedeixi l’accés de persones a la 
coberta de l’edifici de biomassa (tant de la sitja com de la sala de caldera) i així evitar 
possibles incidents que podrien ocórrer relacionats amb la manipulació de la tapa de la sitja 
o bé d’intrusió a la coberta durant la descàrrega d’estella. Amb aquesta nova disposició de 
la tanca, és necessari adaptar-ne una part com a porta per tal de permetre l’entrada del 
camió d’estella per efectuar-ne les descàrregues. Aquest canvi també elimina la necessitat 
d’instal·lar part de la tanca sobre la coberta del nou edifici, motiu pel qual es decideix 
simplificar l’acabat de la coberta amb un coronament d’acer galvanitzat de manera que es 
continuï protegint la tela impermeabilitzant i garantint la màxima estanquitat de l’edifici. Per 
aquests motius s’acorden els preus contradictoris PC01 i PC02. 

 

PC03 ut Perfil de xapa galvanitzada per protecció de tubs d’escomesa elèctrica i d’aigua 

Subministrament i construcció in situ de protecció per a conductes o tubs elèctrics, 

construïda en xapa galvanitzada en calent de fins a 3 mm, plegada i instal·lació sobre 

suport fixe cargolada amb cargols galvanitzats i tacs convencionals de paret. 

 
 

620,00€/ut 
 
El projecte preveia el desplaçament de les escomeses elèctriques i d’aigua degut a la seva 
interferència amb l’edifici de biomassa. Un cop es van fer les cates de localització, es va 
descobrir que el traçat real de les escomeses existents a la parcel·la era diferent al previst. 
La seva ubicació real ha fet necessari modificar el nou traçat d’aquestes escomeses per fer-
ne viable el seu trasllat. Per aquest motiu, ha sorgit la necessitat de protegir-ne una part 
amb un perfil de xapa galvanitzada, ja que alternativament quedarien exposades a la 
intempèrie degut al canvi de traçat. Per aquest motiu s’acorda el preu contradictori PC03. 

 
PC04 ut Porta de registre tallafocs per a accés a l’interior de la sitja 

Subministrament i instal·lació de porta de registre tallafocs per a instal·lacions, pivotant, 
homologada, EI2 60, d'acer galvanitzat, d'una fulla, fabricada a mida, de 1000x1000 mm 
de llum i altura de pas, acabat galvanitzat. Inclou premarc a mida. Inclou estructura de 
1,20x1,30 metres de lames de fusta extraïbles de 1,30x0,30 metres col·locades sobre 
estructura guia de tub metàl·lic de 20 mm de gruix i pletines de 10x10x8.  

 
 

985,00 €/ut 
 
El projecte contemplava la instal·lació d’una porta antiincendis per permetre l’accés a 
l’interior de la sitja d’estella des de la sala de calderes. Aquesta porta tenia unes dimensions 
de 100x205 mm. Donat que la part inferior d’aquesta porta quedaria inutilitzada degut a que 
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l’estella sempre tendeix a quedar-se immobilitzada a les cantonades de la sitja, es decideix 
inutilitzar la part inferior del pas, disminuint les dimensions de la porta antiincendis 
necessària fins a 1000x1000 mm. Per aquest motiu s’acorda el PC04. 
 

PC05 ut Vas d’expansió de 1.000L de capacitat 
Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat, capacitat 1.000 L. Inclou 
manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100mm, amb presa vertical i 
escala de pressió de 0 a 5 bar.  

 
 

1.670,00 €/ut 
 

El vas d’expansió és un element de seguretat necessari en les instal·lacions tèrmiques. Els 
criteris de disseny d’instal·lacions de biomassa aconsellen un volum d’expansió entre el  
5-10 % del volum total d’aigua continguda al circuit hidràulic, que en projecte és de d’uns 
11.000 L (incloent dipòsits d’inèrcia i contingut intern de la caldera). El projecte contemplava 
un vas d’expansió d’un volum de 700L, que representa un 6 % del volum total, xifra popera 
al límit inferior del rang recomanat. Per tal de tenir més marge de seguretat per evitar 
sobrepressions, es considera adient substituir el vas d’expansió de 700L projectat per un de 
1.000L, suposant així un 9 % del volum total, proper al límit superior recomanat i que per 
tant confereix una seguretat addicional a la instal·lació. Per aquest motiu s’acorda el PC05. 
 
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 PC05 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 6.457,50 € Aquest import representa un 
increment respecte del preu inicial de l’obra de Navàs del 2,976 %. 
 
3. Imports que no s’executaran 
 
En motiu de canviar part del traçat de la tanca, que ha motivat el PC01 i el PC02, deixarà 
d’executar-se una part de la partida d’obra UVA020, consistent en l’acondicionament de la 
tanca preexistent a la parcel·la i instal·lació a tot el perímetre de la coberta de l’edifici. 
L’import resultant d’aquesta disminució d’amidaments previstos en projecte en PEM és de 
673,54 €.  
 
En motiu del canvi de les dimensions de la porta tallafocs d’accés a l’interior de la sitja de 
biomassa, que ha motivat el PC04, deixaran d’executar-se les partides d’obra PPR010i 
EST03 consistents en una porta tallafocs de dimensions 100x205 cm i l’estructura de lames 
de fusta extraïbles de 1,30x 0,30m. L’import resultant d’aquestes partides que deixen 
d’executar-se en PEM és de 610,45 €. 
 
En motiu de canviar la capacitat del vas d’expansió, que ha motivat el PC05, deixarà 
d’executar-se la partida d’obra ICS040, consistent en un vas d’expansió de 700L. L’import 
resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se en PEM és de 1.139,69 €. 
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Addicionalment, degut a que la caldera de gas per ACS existent segons projecte està 
actualment anul·lada, deixarà d’executar-se la partida d’obra ICS070, consistent en una 
estació bescanviadora de plaques de 80 kW que havia de connectar-se al circuit de la citada 
caldera. L’import resultant d’aquesta partida que deixa d’executar-se és de 4.036,86 €. 
 
L’import final en PEM resultant de totes aquestes diferències en les partides previstes en 
projecte és de 6.460,54 €. Aquest import representa un decrement respecte del preu inicial 
de l’obra de Navàs del 2,977 %. 

 
4. 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 estalvi en el preu de 
contracte de 2,83 € més IVA del 21 % per import de 0,59 €, resultant un total amb IVA de 
3,42 € que representa un estalvi total del 0,0014 % sobre l’import d’adjudicació del projecte 
primitiu. 
 
El nou preu de contracte s’estableix en 202.529,77 € més IVA del 21 % per import de 
42.531,25 €, resultant un total amb IVA de 245.061,02 €. 
 
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. 
 

PEM del projecte inicial 217.003,02 €

Acta de preus contradictoris núm. 1

Increment PEM APC modificacions no substancials 6.457,50 € 2,9758%

PEM Import que no s'exectua per APC1 modificacions no substancials -6.460,54 € -2,9772%

Total increment PEM APC1 -3,04 € -0,0014%

PEM modificat per APC1 216.999,98 €

6% Benefici industrial 13.020,00 €

13% Despeses generals d'empresa 28.210,00 €

Pressupost projecte modificat per APC1 abans IVA 258.229,98 €

Baixa d'adjudicació (21,570001%) -55.700,21 €

Import adjudicació modificat amb APC1 abans IVA 202.529,77 €

Increment APC1 abans IVA -2,83 € -0,0014%

Increment APC1 modificacions no substancials abans IVA -2,83 € -0,0014%

Import adjudicació inicial abans IVA 202.532,60 €

Diferència (Increment APC1 abans IVA) -2,83 € -0,0014%

21% IVA -0,59 €

Increment APC1 IVA inclòs -3,42 € -0,0014%
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La inclusió d'aquests preus nous, fixats contradictòriament segons el procediment establert 
a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, no té 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. 
 
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 

2,83 €, més 0,59 € en concepte de 21 % d’IVA, el què representa una disminució 
del 0,0014 % de l’import d’adjudicació del projecte d’obra del municipi de Navàs. 

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

contradictoris esmentada per import de 3,42 €, IVA inclòs, anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/90100/1721B/65000 del pressupost corporatiu del 
2021. 

 
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 Navàs sense que això 
comporti una modificació del contracte de referència. 

 
III 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 Navàs l’import d’aquests nous preus fixats contradictòriament 
és inferior al 3 % del pressupost primitiu del contracte. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 

 
4. 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 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 (NIF B64217425) en data 13 de juny de 2019, que 
inclou del PC01 per import de 2.080,00 EUROS/UT al PC05 per import de 1.670,00 
EUROS/UT i que suposa un decrement del preu del contracte de 2,83 €, més 0,59 €, 
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 202.529,77 € 42.531,26 € 245.061,03 € 

TOTAL LOT 5  403.985,50 € 84.836,96 € 488.822,46 € 

 
Tercer.- 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 Navàs, de conformitat el detall següent: 
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Exercici 
Núm. operació 

comptable 
Import  Aplicació pressupostària 

2021 - -3,42 €/D 

 

G/90100/1721B/65000 

2021 - -3,42 €/A G/90100/1721B/65000 

 
Quart.- 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 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes del 4t trimestre de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/0014495).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, resta assabentada 
del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 

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

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

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

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

d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia 
i eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius. 
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Fonaments de dret 
 
1. El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 

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

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

òrgans de govern, determina: 
 

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

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

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

ACORD 
 
Únic.- RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del quart trimestre de l’any 2020 que s’incorpora a l’expedient.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(07bbe22b583190739ae3) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  CPISR-1 C Francisco Javier Martinez  25/02/2021, 08:41 
Promotor  de Morentin López 

 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
de la línia de crèdits a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2021”, amb un pressupost màxim de 9.000.000 € (Exp. núm. 
2021/0003332).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona, amb la finalitat de contribuir a garantir la prestació de 
serveis de competències locals als Consells Comarcals ofereix una línia de crèdit a 
curt termini, que es denomina “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 
2021” per tal de proporcionar liquiditat als Consells Comarcals per garantir l’exercici de 
les seves competències.  
 
Aquesta línia de crèdit a curt termini és un sistema de cobertura financera temporal 
que permet als Consells Comarcals fer front a la insuficiència de recursos líquids. La 
Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost 9.000.000 d’euros destinats 
a l’atorgament d’aquests crèdits. 
 
Procediment i criteris de distribució 
 
Els Consells comarcals hauran de formular les sol·licituds d’import en funció de les 
seves necessitats, però el repartiment entre ells es farà amb les següents pautes: 

 
a) Si l’import total de les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (9 milions 

d’euros), la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades. 
 
b) Si l’import de les sol·licituds superen aquests 9 milions d’euros consignats, el 

repartiment s’efectuarà d’acord amb el criteri següent: 
 

 40 % en funció de la població,  

 40 % en funció del nombre de municipis, 

 10 % per l’extensió territorial de cada comarca i,  

 10 % pel nombre d’entitats singulars de població. 
 

c) Si l’import de les sol·licituds superen els 9 milions d’euros, però un o més 
Consells Comarcals han demanat un import inferior al què els correspondria per 
l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà un segon repartiment amb 
l’import que sobra, fent servir els mateixos criteris de l’apartat anterior. Si cal, 
aquest procés es repetirà fins a arribar a la distribució total de la quantitat 
consignada. 

 
d) El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les diputacions provincials han 
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d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica mitjançant: 
l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic i tècnic; l’assistència administrativa; les 
ajudes tècniques en la redacció d’estudis i projectes, així com qualsevol altra fórmula 
anàloga que determini la mateixa diputació provincial. 
 
2. L’article 93.1 del mateix text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir també a favor 
de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals. 
 
3. L’article 30.6.f) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, regula la concessió 
de crèdits com a forma prevista per a la cooperació local. 
 
4. L’article 36.1 lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, sobre assistència econòmica i de 
suport a la gestió financera dels municipis, dona empara jurídica a aquesta actuació 
d’assistència indirecta als municipis a través de les comarques. 
 
5. L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
estableix els requisits mínims per a la formalització del conveni que regula les 
condicions dels crèdits atorgats. 
 
6. La Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar aquest acord, 
per delegació de la Presidència, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.c), sobre 
l’atorgament de crèdits, en concordança amb el 3.4.k.2), sobre l’aprovació de convenis 
tipus referits a una pluralitat de destinataris, ambdós 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 (publicada en el BOPB de data 19 de desembre de 
2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per 
a Consells Comarcals 2021”. 
  
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació en la línia de crèdit a curt 
termini i establir les condicions de concessió de dits crèdits que s’enumeren a 
continuació: 
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1. Finalitat:  
 
La finalitat és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de 
tresoreria.  
 
2. Destinataris:  
 

Els destinataris dels crèdits són els Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona. 
 

3.- Responsable de la gestió: 
 

L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona responsable de la gestió de la 
present línia de crèdit a curt termini serà el Servei de Programació, que depèn de la 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns. 
 

4. Dotació:  
 

El pressupost de 2021 de la Diputació de Barcelona dota en 9.000.000 euros 
aquesta línia de crèdit a curt termini. 
 

5. Distribució de recursos:  
 

Els Consells Comarcals presentaran la sol·licitud d’import en funció de les seves 
necessitats, i el repartiment es realitzarà seguint les pautes següents: 

 

a) Si l’import total de les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (9 milions 
d’euros), la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades. 

 

b) Si l’import de les sol·licituds superen aquests 9 milions d’euros consignats, el 
repartiment s’efectuarà d’acord amb el criteri següent: 

 

 40 % en funció de la població,  

 40 % en funció del nombre de municipis, 

 10 % per l’extensió territorial de cada comarca i,  

 10 % pel nombre d’entitats singulars de població. 
 

c) Si l’import de les sol·licituds superen els 9 milions d’euros, però un o més 
Consells Comarcals han demanat un import inferior al què els correspondria 
per l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà un segon repartiment 
amb l’import que sobra, fent servir els mateixos criteris de l’apartat anterior. Si 
cal, aquest procés es repetirà fins a arribar a la distribució total de la quantitat 
consignada. 

 

d) El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 
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6. Gestió: 
 

a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran per mitjans electrònics, des del dia 
22/03/2021 fins al 22/04/2021, ambdós inclosos, mitjançant instància signada 
per la Presidència del Consell Comarcal o representant competent, on es 
justificaran les circumstàncies que la motiven; i s’adreçarà a la Presidència de 
la Diputació de Barcelona. Es presentarà a través del registre electrònic de 
Diputació (https://seuelectronica.diba.cat) o a través de l’EACAT (extranet de 
les administracions catalanes).  

 
b) L’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en funció 

del criteri de repartiment, i dels imports sol·licitats per a cada Consell 
Comarcal, correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. La 
notificació al beneficiari serà per l’EACAT. 

 
c) L’acceptació per part del beneficiari és condició d'eficàcia de la concessió del 

crèdit, per això cal que el Consell Comarcal trameti un certificat de Secretaria, 
signat electrònicament, a Diputació dins dels 45 dies naturals des de la 
notificació de la concessió, mitjançant el registre electrònic de Diputació o a 
través de l’EACAT, on consti com a mínim: 

 

 La data i l’òrgan d’aprovació. 

 L’acceptació de l’import de préstec concedit (tant si la concessió és per 
l’import total, com si ho és per una part, cal indicar l’import). 

 L’aprovació de la minuta de préstec tipus. 

 L’aprovació de totes les condicions reguladores d’aquesta línia de crèdit. 

 La manifestació escrita que l'operació compleix les condicions de l'article 5 
de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 

 
Passat el termini de 45 dies naturals comptats des de la notificació de l’acord 
de concessió sense rebre notificació de l'acceptació, s'entendrà que el 
beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona podrà deixar 
sense efecte l'esmentada concessió. 

 
d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari 

procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del 
corresponent conveni. 

 
e) La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els 

models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit, i on 
constarà el certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de 
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 

https://seuelectronica.diba.cat/
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financera dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la 
concessió dels préstecs. 

 
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit després de 

la signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a què el 
Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit 
concertat dins del “Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2020”. 

 
g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és de dos mesos, a comptar 

des de la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut 
l'esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds 
formulades s'entendran desestimades.  

 
7. Condicions dels crèdits: 
 
a) El tipus d’interès serà del 0 %. 
b) La durada del crèdit serà d’un any. 
c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals, de liquidació 

semestral.  
d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del 

pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell Comarcal 
té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 

e) El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a 
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 

 
8. Garanties: 
 
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la 
Diputació de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat, que 
haurà de ser reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de la 
revocació. L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà l’interès 
legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per 
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell 
Comarcal beneficiari. 
 

Tercer.- AUTORITZAR una despesa de 9.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82020 del pressupost de despeses de la corporació. 

 
Quart.- APROVAR la minuta de conveni tipus que regula les operacions de tresoreria 
per a Consells Comarcals 2021, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [  ] I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS EN EL MARC DE LA LÍNIA DE 
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CRÈDIT A CURT TERMINI “OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS 
COMARCALS 2021” 
 
D’una part, el/la Sr./a. [   ], President/a del Consell Comarcal de [   ], amb assistència del/la 
Sr./a.  [   ],  secretari/ària del Consell. 
 
D’altra part, el Sr./Sra. [   ], actuant en nom i representació de la Diputació de Barcelona, 
com a President/a d’aquesta, assistit per la secretaria general/delegada.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes 
pels articles 92 i 93 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en Junta de Govern de data [ ] la línia 
de crèdit a curt termini “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2021”. La línia 
de crèdit preveu el repartiment per a cada Consell Comarcal en funció de les sol·licituds 
presentades i uns criteris de repartiment.  
 
En aquest marc, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir, en sessió de 
[ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria, les característiques 
del qual es detallen al pacte segon. 
 
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les 
condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de 
l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 
 
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el marc de la 
línia de crèdit a curt termini “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2021”. 
 
Segon. Concessió  
 
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un import de [ 
] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la referència [ ], segons les 
condicions que s'expressen en aquest conveni. 
 
Tercer. Acceptació 
 
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dona conformitat plena, com també a les 
condicions que el regulen. 
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Quart. Lliurament 
 
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la signatura del 
present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el Consell Comarcal estigui 
al corrent de les quotes d’amortització del crèdit concertat dins del “Pla de Tresoreria per a 
Consells Comarcals 2020”. 
 

El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela 
financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Devolució 
 
El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de liquidació 
semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del lliurament del préstec, i 
l’altre venciment restant a l’any de la data de lliurament. El Consell Comarcal té l’obligació 
d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 
 
Sisè. Garanties 
 
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació de 
Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser reintegrat en el 
termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. L’incompliment de l'obligació de 
devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en 
mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per qualsevol 
lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal beneficiari. 
 
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici 
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.” 

 

Cinquè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al 
President delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per 
adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim. 
 

Sisè.- DONAR TRASLLAT als Consells Comarcals, als efectes legals oportuns. 
 

Setè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 

10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.500 €, a l’Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles, per a finançar l’actuació local “Béns mobles”, al 0 % d’interès i a 
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retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/3150).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Martí de Centelles va presentar en data 12 febrer 2021 una 

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

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

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

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Martí de Centelles 
Actuació:  “Béns Mobles” 
Import crèdit:  40.500,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,52 % 
Interessos implícits estimats  -533,70 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00001/2021 

* d’acord amb la Resolució de 02.02.2021 (BOE. núm. 7, de 05.02.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta mil cinc-cents euros 
(40.500,00 €) 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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 21.863 €, a l’Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles, per a finançar l’actuació local “Infraestructures”, al 0 % d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/3545).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Martí de Centelles va presentar en data 12 febrer 2021 una 

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

 

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

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

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Martí de Centelles 
Actuació:  “Infraestructures” 
Import crèdit:  21.863,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,33 % 
Interessos implícits estimats  -365,91 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00003/2021 

* d’acord amb la Resolució de 05.02.2021 (BOE. núm. 7, de 02.02.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-un mil vuit-cents seixanta-tres 
euros (21.863,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURAL 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Any 2021” (Exp. núm. 2021/0002216).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’objecte d’aquest projecte és la reposició del paviment en les carreteres on es troba 
totalment desgastat, amenaçant la desintegració del ferm, causat pel pas del temps, 
els factors climatològics adversos i l’efecte desgastador del rodament del trànsit. 
Segons el nivell de trànsit s’ha optat, bé per un tractament superficial o bé per una 
capa de rodament d’aglomerat, i per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte constructiu “Renovació de capes 
de rodament a les vies adscrites als sectors de conservació de Granollers, Vic, 
Berga Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). Any 2021”. 
 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 4.132.115,25 €, IVA exclòs, i amb el 21 % 
de l’IVA de 867.744,20 €, resulta tenir un pressupost total de 4.999.859,45 €. 
 
3. El dit projecte contempla que la classificació de les obres serà obligatòria per a 
poder participar en la licitació d’aquestes, i serà la següent, segons els lots a que es 
presentin (a un nombre màxim de dos lots): 
 

a) La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres 
en el cas de presentar-se a un sol lot, és la següent: 

 

Grup G, Subgrup 4, Categoria 3 
 (Categoria RD 1098/2001: d) 

 

b) La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres 
en el cas de presentar-se a dos lots (indistintament), és la següent: 

 

Grup G, Subgrup 4, Categoria 4 
 (Categoria RD 1098/2001: e) 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 4 
de febrer de 2021, entrat al Servei Jurídico-Administratiu en data 8 de febrer de 2021, 
segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense informació pública 
per tractar-se d’obres de conservació.  
 

Fonaments de dret 
 

1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’impacte ambiental de plans i programes i a l’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 
de desembre de 2019). 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el Projecte de renovació de capes de rodament a les vies adscrites 
als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga Vilafranca, Martorell i Manresa (6 
lots). Any 2021, amb un pressupost de quatre milions cent trenta-dos mil cent quinze 
euros amb vint-i-cinc cèntims (4.132.115,25 €), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de 
l’IVA, d’import 867.744,20 €, resulta tenir un pressupost total de quatre milions nou-
cents noranta-nou mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims 
(4.999.859,45 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Documents vinculats 
 
Projecte(312e350106bbf26daab6) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons 04/02/2021, 11:50 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  05/02/2021, 14:52 

 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincial. Any 2021. (5 Lots)” (Exp. núm. 2021/1104).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’objecte d’aquest projecte és la construcció de cunetes revestides de formigó a 
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, per tal que estiguin preparades 
per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari, i comptin amb una amplada 
suficient per a la circulació en condicions de seguretat. Així mateix, s’aconseguirà una 
millora del drenatge lateral i de la conservació viària general, i s’aprofitarà per 
desplegar infraestructura de canalització susceptible d’albergar el desplegament en un 
futur de xarxes de comunicacions de nova generació, i per tot això l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte constructiu “Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincial. Any 2021. (5 Lots): 
 

Lot 1 Occidental Oest, amb un pressupost de 940.213,60 EUR, IVA exclòs  
Lot 2 Occidental Centre amb un pressupost de 858.817,50 EUR, IVA exclòs 
Lot 3 Occidental Est amb un pressupost d’1.229.015,51 EUR, IVA exclòs 
Lot 4 Oriental Sud amb un pressupost d’1.143.232,65 EUR, IVA exclòs 
Lot 5 Oriental amb un pressupost d’1.104.925,10 EUR, IVA exclòs  
 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost total de 5.276.204,36 EUR, IVA exclòs, i 
amb el 21 % de l’IVA d’1.108.002,92 EUR, resulta tenir un pressupost total de 
6.384.207,28 EUR. 
 
3. El dit projecte contempla que la classificació de les obres serà obligatòria per a 
poder participar en la licitació d’aquestes, i serà la següent: 
 
Grup G, Subgrup 6, Categoria 4 
 (Categoria RD 1098/2001: e) 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En el cas que el licitador es presenti a dos lots, si la suma dels valors estimats dels 
contractes dels dos lots ascendeix a més de 2.400.000,00 euros, la solvència tècnica 
del contractista a acreditar, segons RD 773/2015 (i segons RD1091/2001 en parèntesi) 
ha de ser la següent: 
 
Grup G, Subgrup 6, Categoria 5 
 (Categoria RD 1098/2001: f) 
 

4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 10 
de febrer de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’impacte ambiental de plans i programes i a l’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 
de desembre de 2019). 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de constructiu “Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2021. (5 Lots)”, amb un pressupost de cinc 
milions dos-cents setanta-sis mil dos-cents quatre euros amb trenta-sis cèntims 
(5.276.204,36 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 1.108.002,92 
EUR, resulta tenir un pressupost total de sis milions tres-cents vuitanta-quatre mil dos-



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

cents set euros amb vint-i-vuit cèntims (6.384.207,28 EUR), el qual conté el 
corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 
37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de 
clàusules generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de 
Barcelona.” 
 

Documents vinculats 
 
Projecte(5cb1a7cfbf501a08631c) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Ricardo Iñíguez Roldán  03/02/2021, 21:15 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  05/02/2021, 14:49 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, règim harmonitzat, 
amb més d’un criteri d’adjudicació, així com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques del servei per 
als Treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) 
(Exp. núm. 2020/15824).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 

Viàries i Mobilitat, té programat el servei per als Treballs de neteja viària de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de 
carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), amb un pressupost global màxim pluriennal de licitació 
de cinc milions sis-cents seixanta-set mil tres-cents noranta euros amb setanta-tres 
cèntims (5.667.390,73 €), IVA exclòs, que aplicant el 10 % d’IVA de cinc-cents 
seixanta-sis mil set-cents trenta-nou euros amb nou cèntims (566.739,09 €), resulta 
un import total de sis milions dos-cents trenta-quatre mil cent vint-i-nou euros amb 
vuitanta-dos cèntims (6.234.129,82 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, per 
sector i any, annexats a aquest dictamen com a annex únic, d’acord amb els sis lots 
que es relacionen tot seguit: 

 
A) Per al Lot 1: GRANOLLERS 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 947.617,23 €, IVA exclòs, més 
94.761,72 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.042.378,95 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
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B) Per al Lot 2: VIC 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 960.852,49 €, IVA exclòs, més 
96.085,25 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.056.937,74 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
C) Per al Lot 3: BERGA  
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 943.885,59 €, IVA exclòs, més 
94.388,57 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.038.274,16 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
D) Per al Lot 4: VILAFRANCA  
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 915.691,79 €, IVA exclòs, més 
91.569,19 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.007.260,98 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
E) Per al Lot 5: MARTORELL  
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 876.216,84 €, IVA exclòs, més 
87.621,68 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total de 963.838,52 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
F) Per al Lot 6: MANRESA 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal d’1.023.126,79 €, IVA exclòs, més 
102.312,68 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.125.439,47 €, IVA inclòs, 
i els preus unitaris màxims de l’annex únic. 

 
2. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures té al seu càrrec el manteniment de la 

xarxa de carreteres gestionada per la Diputació de Barcelona. Aquesta requereix de 
dur a terme unes actuacions del manteniment dels marges de les carreteres per tal 
d’evitar que la vegetació existent pertorbi la circulació de vehicles. A tal efecte, la 
xarxa és distribuïda en 6 centres de conservació en àmbits que oscil·len de 220 a 
300 km. Cadascun d’ells disposa d’uns mitjans propis de la Diputació de Barcelona i 
es veu complementat amb uns treballs de neteja viària de marges que són objecte 
del present contracte. 

 
3. El termini total de realització dels treballs començarà amb la signatura de l’acta 

d’inici dels treballs, prevista per principis del mes de desembre de 2021, i finalitzarà 
el 31 de desembre de 2024, sense incloure la seva possible pròrroga. 

 
4. La despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta contractació de sis milions dos-

cents trenta-quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-dos cèntims 
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(6.234.129,82 €), IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries desglossades en els exercicis següents: 

 
Lot 1: Granollers 

 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 46.407,93 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 331.990,34 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 331.990,34 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 331.990,34 € 50100 45300 21000 

 
Lot 2: Vic 

 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 42.604,86 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 338.110,96 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 338.110,96 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 338.110,96 € 50100 45300 21000 

 
Lot 3: Berga 

 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 46.697,24 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 330.525,64 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 330.525,64 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 330.525,64 € 50100 45300 21000 

 
Lot 4: Vilafranca 

 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 23.209,71 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 328.017,09 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 328.017,09 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 328.017,09 € 50100 45300 21000 

 
Lot 5: Martorell 

 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 30.224,96 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 311.204,52 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 311.204,52 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 311.204,52 € 50100 45300 21000 
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Lot 6: Manresa 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 41.186,85 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 361.417,54 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 361.417,54 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 361.417,54 € 50100 45300 21000 

 
Fonaments de dret 
 
1. És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives 

Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu, aplicable a aquest contracte, 
d'acord amb el que disposa l'article 116 del LCSP, així com el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

 
2. El procediment es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació 

harmonitzada, es durà a terme per procediment obert i l’adjudicació serà mitjançant 
l’aplicació de varis criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 
145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, i precisarà de l’informe previ 
preceptiu i no vinculant de la secretaria, conforme amb la disposició addicional 
tercera, apartat vuitè, de la LCSP. 

 

3. La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a 
la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 

 

4. 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 3.1.a), de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB 
del 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR l’expedient de contractació així com el Plec de Clàusules 
Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, promogut per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que han de regir la 
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contractació del servei per als Treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), amb un pressupost global màxim pluriennal de licitació 
de cinc milions sis-cents seixanta-set mil tres-cents noranta euros amb setanta-tres 
cèntims (5.667.390,73 €), IVA exclòs, que aplicant el 10 % d’IVA de cinc-cents 
seixanta-sis mil set-cents trenta-nou euros amb nou cèntims (566.739,09 €), resulta un 
import total de sis milions dos-cents trenta-quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-
dos cèntims (6.234.129,82 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, per sector i 
any, annexats a aquest dictamen com a annex únic, d’acord amb els sis lots que es 
relacionen tot seguit: 
 

A) Per al Lot 1: GRANOLLERS 
 

Pressupost màxim de licitació pluriennal de 947.617,23 €, IVA exclòs, més 
94.761,72 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.042.378,95 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 

B) Per al Lot 2: VIC 
 

Pressupost màxim de licitació pluriennal de 960.852,49 €, IVA exclòs, més 
96.085,25 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d‘1.056.937,74 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 

C) Per al Lot 3: BERGA  
 

Pressupost màxim de licitació pluriennal de 943.885,59 €, IVA exclòs, més 
94.388,57 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.038.274,16 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 

D) Per al Lot 4: VILAFRANCA  
 

Pressupost màxim de licitació pluriennal de 915.691,79 €, IVA exclòs, més 
91.569,19 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.007.260,98 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 

E) Per al Lot 5: MARTORELL  
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 876.216,84 €, IVA exclòs, més 
87.621,68 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total de 963.838,52 €, IVA inclòs, i els 
preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
F) Per al Lot 6: MANRESA 
 

Pressupost màxim de licitació pluriennal d’1.023.126,79 €, IVA exclòs, més 
102.312,68 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.125.439,47 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
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Segon. ESTABLIR que el contracte començarà amb la signatura de l’acta d’inici dels 
treballs, prevista per principis del mes de desembre de 2021, i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2024, sense incloure la seva possible pròrroga. 
 
Tercer. DISPOSAR que la contractació es tramitarà de forma ordinària, que està 
subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme per procediment obert i 
l’adjudicació serà mitjançant l’aplicació de varis criteris d’adjudicació. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta contractació 
de sis milions dos-cents trenta-quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-dos cèntims 
(6.234.129,82 €), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries desglossades en els exercicis següents: 
 
Lot 1: Granollers 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 46.407,93 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 331.990,34 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 331.990,34 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 331.990,34 € 50100 45300 21000 

 
Lot 2: Vic 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 42.604,86 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 338.110,96 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 338.110,96 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 338.110,96 € 50100 45300 21000 

 
Lot 3: Berga 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 46.697,24 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 330.525,64 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 330.525,64 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 330.525,64 € 50100 45300 21000 

 
Lot 4: Vilafranca 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 23.209,71 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 328.017,09 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 328.017,09 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 328.017,09 € 50100 45300 21000 
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Lot 5: Martorell 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 30.224,96 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 311.204,52 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 311.204,52 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 311.204,52 € 50100 45300 21000 

 
Lot 6: Manresa 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2021 41.186,85 € 50100 45300 21000 

Exercici 2022 361.417,54 € 50100 45300 21000 

Exercici 2023 361.417,54 € 50100 45300 21000 

Exercici 2024 361.417,54 € 50100 45300 21000 

 
tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant 
la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al perfil del contractant i DOUE.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(0695578ed8500cd66735) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons  10/11/2020, 14:38 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  11/11/2020, 14:18 
 
Plec de clàusules o condicions(312d9c43689242c6ade1) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  CPISR-1 C Vicente Izquierdo Camon  16/02/2021, 12:32 
Promotor 

 
15.- 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 Montornès del Vallès, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Actuacions de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001 al seu pas pel 
nucli de Montornès del Vallès, entre els PK 17+000 i 18+500. TM Montornès del 
Vallès” (Exp. núm. 2019/19769).- 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 carretera BV-5001 presenta una accidentalitat elevada, apareixent als dos 

últims estudis d’EuroRap (2015 – 2017 / 2016 – 2018) com un tram amb un risc 
elevat d’accidentalitat entre els PK 13+400 (intersecció amb la carretera B-500 a 
Martorelles) i 19+800 (intersecció amb la carretera BP-5002 a Vilanova del Vallès). 

 
2. L’àmbit d’actuació és el tram que travessa el nucli urbà de Montornès del Vallès i 

en el que s’hi han produït 20 accidents (segons registres SIDAT), destacant: 
 

o 6 col·lisions fronto-laterals, laterals, prioritat i STOP (a cruïlles). 
o 3 col·lisions per darrera (cues causades per semàfors i retencions). 
o 8 atropellaments. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat i Viària Local, adscrita Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Actuacions de millora de la seguretat 
viària a la ctra. BV-5001 al seu pas pel nucli de Montornès del Vallès, entre els PK 
17+000 i 18+500. TM Montornès del Vallès” en el que es fa una proposta 
d’actuació per un import de 681.881,37 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 
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4. La proposta consisteix en la reducció del diàmetre exterior de les dues rotondes 
existents, execució d’elements reductors de velocitat, canvis en la regulació del 
semàfors existents a la cruïlla amb l’av. Llibertat, millores d’ordenació i regulació a 
l’àmbit del carrer de Can Parera i nous passos de vianants. 

 
5. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 

a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals.  

 
6. 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).  

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montornès del Vallès considerant que 

les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de 
la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
8. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de cinc 

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 681.881,37 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 632.310,67 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021; i l’import de 49.570,70 EUR com a avançament de la 
part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021.  

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Montornès del Vallès 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 
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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 Montornès del Vallès relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu “ACTUACIONS DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA 
CTRA. BV-5001 AL SEU PAS PEL NUCLI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, ENTRE 
ELS PK 17+000 I 18+500. TM MONTORNÈS DEL VALLÈS”, 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 MONTORNÈS DEL 

VALLÈS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ACTUACIONS DE 
MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CTRA. BV-5001 AL SEU PAS PEL NUCLI DE 

MONTORNÈS DEL VALLÈS, ENTRE ELS PK 17+000 I 18+500. TM MONTORNÈS DEL 
VALLÈS”   

 
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 d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 MONTORNÈS DEL VALLÈS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. José Antonio Montero Domínguez, i assistit per la Secretària de la 
corporació, Sra. M. Júlia Cid Barrio.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La carretera BV-5001 presenta una accidentalitat elevada, apareixent als dos últims 

estudis d’EuroRap (2015 – 2017 / 2016 – 2018) com un tram amb un risc elevat 
d’accidentalitat entre els PK 13+400 (intersecció amb la carretera B-500 a Martorelles) i 
19+800 (intersecció amb la carretera BP-5002 a Vilanova del Vallès). 

 
2. L’àmbit d’actuació és el tram que travessa el nucli urbà de Montornès del Vallès i en el 

que s’hi han produït 20 accidents (segons registres SIDAT), destacant: 
 

o 6 col·lisions fronto-laterals, laterals, prioritat i STOP (a cruïlles). 
o 3 col·lisions per darrera (cues causades per semàfors i retencions). 
o 8 atropellaments. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “Actuacions de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-
5001 al seu pas pel nucli de Montornès del Vallès, entre els PK 17+000 i 18+500. TM 
Montornès del Vallès” en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 
681.881,37 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
4. La proposta consisteix en la reducció del diàmetre exterior de les dues rotondes 

existents, execució d’elements reductors de velocitat, canvis en la regulació del semàfors 
existents a la cruïlla amb l’av. Llibertat, millores d’ordenació i regulació a l’àmbit del carrer 
de Can Parera i nous passos de vianants. 

 
5. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals.  

 
6. 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).  

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, considerant que les 

obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de 
la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a 
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l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades.  

 
8. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “ACTUACIONS DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CTRA. BV-
5001 AL SEU PAS PEL NUCLI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, ENTRE ELS PK 17+000 I 
18+500. TM MONTORNÈS DEL VALLÈS”, 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 681.881,37 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
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 ACTUACIONS DE MILLORA DE LA 

SEGURETAT VIÀRIA A LA CTRA. BV-5001 AL SEU PAS PEL NUCLI DE MONTORNÈS 
DEL VALLÈS, ENTRE ELS PK 17+000 I 18+500. TM MONTORNÈS DEL VALLÈS 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i Viària Local, amb un import total 
de 681.881,37 EUR (IVA inclòs), dels quals 632.310,67 EUR corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021; i l’import de 49.570,70 EUR com a 
avançament de la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021.  

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Montornès del Vallès l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització 
de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que 
ingressi la part que li correspon, 

 
- la contractació d’aquestes obres, 
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- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 
tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 49.570,70 EUR.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès 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 Montornès del Vallès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i 
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera i els elements d’instal·lacions de regulació 
semafòrica. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
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n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. - Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 
 

Desè.- Comissió de seguiment 
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Montornès del Vallès: José Antonio Montero Domínguez Alcalde-
president de l’Ajuntament; M. Júlia Cid Barrio, 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 Montornès del 
Vallès als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per 
ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants. 
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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.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, relatiu al 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la ctra. BV-2002 des del vial de 
servei del Canal de la Dreta fins el Camí dels Cavallers” (Exp. núm. 2019/4991).- 
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 i un 
dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 
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 vial de servei del Canal de la Dreta i el Camí dels Cavallers. El 
projecte es redacta a petició dels ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i de 
Santa Coloma de Cervelló, beneficiaris de l’actuació. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la ctra. 
BV-2002 des del vial de servei del Canal de la Dreta fins el Camí dels Cavallers” 
en el que es fa una proposta d’actuació per un import d’1.341.736,28 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
4. 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 
“Itinerari de vianants a la ctra. BV-2002 des del vial de servei del Canal de la Dreta 
fins el Camí dels Cavallers” 

 
5. 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. 
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6. La Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i 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. 

 
7. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de vuit 

mesos. 
 

8. 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. 

 
9. Es valora l’import de l’actuació en un total d’1.341.736,28 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 1.242.365,93 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, sent l’import de 124.236,59 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 i l’import d’1.118.129,34 EUR amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts per un import de 34.150,39 EUR, l’avançarà la Diputació de 
Barcelona, sent l’import de 3.415,04 EUR 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 i l’import de 30.735,35 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient; la part que li correspon cofinançar l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló per un import de 65.219,96 EUR, també l’avançarà la Diputació de 
Barcelona, sent l’import de 6.522,00 EUR 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 i l’import de 58.697,96 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
Si bé, segons la minuta del conveni, els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i 
Santa Coloma de Cervelló han 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 als ajuntaments per tal que 
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ingressin la part que els correspon. Els ajuntaments procediran a l’ingrés de 
l’import que finalment els correspongui com a aportació al finançament de les 
obres, un cop els sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les 
obres, amb la certificació final, per tal que facin l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

 
10. 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 els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, 
relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS A 
LA CARRETERA BV-2002 DES DEL VIAL DE SERVEI DEL CANAL DE LA DRETA 
FINS EL CAMÍ DELS CAVALLERS, TM SANT VICENÇ DELS HORTS I 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, L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS 

HORTS I L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ RELATIU A LES OBRES 
DE L’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-2002 DES DEL VIAL DE SERVEI 
DEL CANAL DE LA DRETA FINS EL CAMÍ DELS CAVALLERS. TM SANT VICENÇ DELS 

HORTS I 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 
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Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Miguel Comino Haro, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. 
Cristina Gelabert Oriol.  
 
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 i un dels 
objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 

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 vial de servei del Canal de la Dreta i el Camí dels Cavallers. 

 

3. El projecte es redacta a petició dels Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i de Santa 
Coloma de Cervelló, beneficiaris de l’actuació. Per tal de solucionar aquesta situació, des 
de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a GSIVM, s’ha 
redactat el document tècnic referenciat per un import total de 1.341.736,28 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. 

 

4. 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 “Itinerari de vianants a la ctra. BV-
2002 des del vial de servei del Canal de la Dreta fins el Camí dels Cavallers” 

 

5. 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. 

 

6. La Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i 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. 

 
La competència de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és competent de l’ordenació, 
execució i gestió urbanística, de la pavimentació de vies públiques urbanes, segons el 
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que preveu l’article 25.2.d) de la Llei de bases de règim local. Respecte al manteniment 
de l’enllumenat públic, la senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de 
la carretera, les instal·lacions semafòriques, l’enjardinament i el mobiliari urbà (que es 
defineixen a l’apartat tercer del Conveni), tot i que està en l’àmbit de la carretera que és 
titularitat de la Diputació de Barcelona, l’ajuntament en serà beneficiari perquè garantirà 
el trànsit de vianants de la zona urbana, i millorarà l’entorn del municipi. 

 

7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data ........ 

 

8. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data........ 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 

PACTES 
 

Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i els Ajuntaments de Sant 
Vicenç dels Horts i de Santa Coloma de Cervelló, en ordre a l’execució per part de la 
Diputació, en els termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i de Santa Coloma de 
Cervelló, de les obres del projecte constructiu de l’“Itinerari de vianants a la ctra. BV-2002 
des del vial de servei del Canal de la Dreta fins el Camí dels Cavallers. TM Sant Vicenç dels 
Horts i 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 1.341.736,28 €, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i dels Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i 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: 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de l’ITINERARI DE VIANANTS A LA 

CARRETERA BV-2002 DES DEL VIAL DE SERVEI DEL CANAL DE LA DRETA FINS 
EL CAMÍ DELS CAVALLERS, TM SANT VICENÇ DELS HORTS I SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total d’1.341.736,28 EUR, IVA inclòs, dels quals 
1.242.365,93 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, sent l’import de 124.236,59 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2021 i l’import de 1.118.129,34 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
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l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per un import de 34.150,39 EUR, 
l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 3.415,04 EUR 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 i l’import de 30.735,35 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2022, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló per un import de 65.219,96 EUR, també l’avançarà la 
Diputació de Barcelona, sent l’import de 6.522,00 EUR 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 i l’import de 58.697,96 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 

 
- la part que els correspon cofinançar als Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i 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 als Ajuntaments per tal que ingressin la part que els 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. 

 
- 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 executades les obres, 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 Sant Vicenç dels Horts  
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 34.150,39 EUR, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària de despeses 2021-300-942-761: Conveni DIBA Vial serveis camí 
dels Cavallers. 
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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 Sant Vicenç dels Horts. 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 Sant Vicenç del Horts 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 Sant Vicenç dels Horts durà a terme l’autorització necessària quant als 
terrenys de la seva titularitat, i que resultin afectats d’ocupació temporal per a l’execució de 
les obres segons la relació de béns i drets de naturalesa pública afectats del projecte 
constructiu. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 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:  
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Baranes de protecció dels vianants 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts també s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels elements següents: 
 
- 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. - 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 65.219,96 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. 
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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: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Baranes de protecció dels vianants 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló també s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels elements següents: 
 
  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.  
 
Cinquè.- 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. 
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Sisè. - 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 
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. 
 
Setè. - 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. 
 
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. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions o compromisos assumits per part d’alguna de les 
administracions signants, la part que es consideri lesionada notificarà a la part incomplidora 
un requeriment perquè compleixi en un termini de 5 dies on constin les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la 
comissió de seguiment descrita al pacte desè. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part que 
hagi fet el requeriment notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. 
 
Les conseqüències per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per la 
Diputació de Barcelona comportarà el restabliment dels terrenys a la situació inicial, 
garantint les preceptives mesures de seguretat. En cap cas meritarà indemnitzacions per 
danys i perjudicis. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
representant tècnic per cadascun dels dos ajuntaments. 
 
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. - Possibles modificacions 

 
Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni 
haurà de ser expressada de mutu acord per totes les parts, en un document que s’adjuntarà 
al present conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
Dotzè.- 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. 
 
Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
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Catorzè.- Protecció de dades 
 
Les tres parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i, en especial, les contingudes a l'article 81 
del REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament de Protecció de dades), pel qual l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients 
garanties en allò referent a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, per l’aplicació 
de mesures tècniques i organitzatives que compleixin els requisits del Reglament, inclosa la 
seguretat del tractaments.  
 
Les tres parts hauran d’acreditar que compleixen amb la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades personals, s’haurà de presentar l’adhesió de l’encarregat al codi de 
conducta aprovat, una certificació que demostri el compliment de les obligacions per part del 
responsable, o qualsevol altre mecanisme que justifiqui el compliment d’aquesta normativa. 
 
Quinzè. - Transparència 
 

Per tal de donar compliment al que disposa l’article 14 i la disposició addicional novena de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern 
(LTAIPBG), l’Ajuntament informarà al registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat i remetrà al Portal de Transparència la informació del present conveni.  

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: Miguel Comino Haro, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Cristina Gelabert Oriol, Secretària de la corporació; Per l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló: Anna Martínez Almoril, Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament; Joan 
Sàbat Olivé, Secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, 
Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”  

 (...) 

 
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució als Ajuntaments de Sant Vicenç 
dels Horts i 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.” 
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17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte modificat de “l’Obra nova connexió entre carreteres C-153 PK 15+500 i 
BV-5207 PK 1+000. TM l’Esquirol”, per un import total de 2.166.464,20 €, IVA 
inclòs (Exp. núm. 2017/7736).- 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 presentar i descriure les modificacions respecte del “Projecte 

constructiu de nova connexió entre les carreteres C-153, PK 17+500 i BV-5207, PK 
1+000. Tram: l’Esquirol, amb codi: 3793PM01”, de juny de 2017, 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 Modificat de “l’Obra nova 
connexió entre carreteres 153 PK 15+500 i BV-5207 PK 1+000. TM l’Esquirol”. 

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

cents noranta mil quatre-cents seixanta-sis euros amb seixanta-un cèntims 
(1.790.466,61 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (375.997,99 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 2.166.464,60 EUR. Talment, conté l’estudi 
de seguretat i salut. Així mateix, informem que no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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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. 
 
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 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 modificat constructiu de “l’Obra nova 
connexió entre carreteres 153 PK 15+500 i BV-5207 PK 1+000. TM l’Esquirol”, 
amb un pressupost d’un milió set-cents noranta mil quatre-cents seixanta-sis 
euros amb seixanta-un cèntims (1.790.466,61 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 
21 % de l’IVA (375.997,99 EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.166.464,60 
EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2021 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 l’Esquirol.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(5fbaa07ee8974967ba91) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 RIBOT FLORIT SEBASTIAN -  30/11/2020, 12:42 
 XXX4491XX 
 RIBOT FLORIT SEBASTIAN -  30/11/2020, 12:59 
 XXX4491XX 
 JUAN SORIANO SANCHIS - DNI  03/12/2020, 19:48 
 XXX0345XX 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  14/12/2020, 09:00 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  14/12/2020, 17:39 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte modificat de “Construcció de la nova vorera a la carretera BV-2004, PQ 
4+550 al PQ 4+600. Fase 2. al TM de Sant Climent de Llobregat”, per un import 
total de 99.474,94 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/4284).- La Junta, de conformitat 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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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, tant pel que fa de vehicles com de 

vianants, i així també la qualitat urbana, en un tram de la carretera BV-2004, entre 
el PK 4+450 i el PK 4+600 (Travessia Prat de la Riba) realitzant una vorera que 
dona continuïtat a una vorera d’executada en una fase prèvia, 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 modificat de “Construcció de la 
nova vorera a la carretera BV-2004, PQ 4+550 al PQ 4+600. Fase 2. al TM de 
Sant Climent de Llobregat”. 

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

mil quatre-cents setanta-quatre euros amb noranta-quatre cèntims 
(99.474,94 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (20.889,74 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 120.364,68 EUR. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així mateix, informem que no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. 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, 
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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. 
 
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 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 modificat de “Construcció de la nova 
vorera a la carretera BV-2004, PQ 4+550 al PQ 4+600. Fase 2. al TM de Sant 
Climent de Llobregat”, amb un pressupost de noranta-nou mil quatre-cents 
setanta-quatre euros amb noranta-quatre cèntims (99.474,94 EUR), IVA exclòs, 
que aplicant el 21 % de l’IVA (20.889,74 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
120.364,68 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en 
el vigent pressupost de 2021 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 Climent de Llobregat.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(37df63c39639e63b3648) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 XXX2289XX FELIX BELMAR (R:  18/12/2020, 15:27 
 J64534506) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Adriana Mazzara Bou (SIG)  01/02/2021, 13:19 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  04/02/2021, 17:56 
 contador Escudero 
 

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Prolongació de l’itinerari de vianants i bicis de la carretera 
BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25. TM Sant Julià de 
Vilatorta”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/7667).- 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: 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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“Fets 
 

1. Amb l’objectiu de definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 
necessàries per a la construcció de la prolongació de l’itinerari existent fins al camí 
de Can Masquí, incloent la passera sobre la C-25, direcció Girona, en el tram de la 
ctra. BV-5202 de Sant Julià de Vilatorta a Vilalleons comprès entre els camins d’El 
Casal i El Masquí, en uns 380 m, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures 
adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció 
del Projecte constructiu “Prolongació de l'itinerari de vianants i bicis de la 
carretera BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25. TM Sant 
Julià de Vilatorta”.  

 

2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució de 
quatre-cents trenta-un mil tres-cents seixanta euros amb quaranta-tres 
cèntims (431.360,43 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (90.585,69 
EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 521.946,12 EUR, i una 
partida de valoració d’expropiacions de 9.150,00 EUR. També s’haurà 
d’addicionar el pressupost de control de qualitat (excés 1,5 %) de 2.150,73 EUR, 
IVA inclòs. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
533.249,85 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 
2021 d’aquesta corporació. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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Rústica- 
conreu secà 

5 5 45,00       600,00   SNU 

3 XXX 
Rústica- 

conreu secà 
5 6 550,00     190,00   690,00 SNU 

4 XXX 
Rústica-

conreu secà 
5 7 490,00       190,00   SNU  

5 XXX 
Rústica-bosc 

baix 
5 125 800,00       400,00   SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
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AFECTADES (m2 ) 
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temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

6 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Rústica-Via de 
comunicació 

4 9008 45,00  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 atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i mitjançant el 
procediment administratiu corresponent, 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 requeriment o conveni interadministratiu. 
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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 
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. 
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En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
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 “Prolongació de l'itinerari de 
vianants i bicis de la carretera BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la 
C-25. TM Sant Julià de Vilatorta”, amb un pressupost d’execució de quatre-cents 
trenta-un mil tres-cents seixanta euros amb quaranta-tres cèntims (431.360,43 
EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (90.585,69 EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 521.946,12 EUR, i una partida de valoració 
d’expropiacions de 9.150,00 EUR. També s’haurà d’addicionar el pressupost de 
control de qualitat (excés 1,5 %) de 2.150,73 EUR, IVA inclòs. Així doncs, el 
pressupost per a coneixement de l’Administració és de 533.249,85 EUR, IVA inclòs. 
Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2021 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/. 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta, 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 Julià de Vilatorta, 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 JULIÀ DE VILATORTA  
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5 6 550,00     190,00   690,00 SNU 

4 XXX 
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conreu secà 
5 7 490,00       190,00   SNU  
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Rústica-bosc 

baix 
5 125 800,00       400,00   SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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6 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
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comunicació 

4 9008 45,00  SNU 
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Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent el continguts dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(568c86a1b33ce6d4e49b) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 DUESO GISTAU JUAN RAMON -  23/11/2020, 09:42 
 XXX4041XX 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  14/12/2020, 09:01 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  17/12/2020, 18:35 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament 
primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial, que vulguin fer 
estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals que gestiona 
la Diputació de Barcelona, durant l’any 2021, i autoritzar el crèdit que es 
destinarà a aquestes actuacions per un import 40.000 € (Exp. núm.2021/2256).- 
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 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). 
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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 del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, té adjudicats a diferents concessionaris, l’explotació dels equipaments 
pedagògics de les finques de la seva propietat, Escola de Natura la Traüna i Escola de 
Natura Rectoria de Vallcàrquera (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny), 
Escola de Natura Can Grau (Parc del Garraf) i Escola de Natura les Codines (Parc del 
Castell de Montesquiu). 
 

Atès que la corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per tal 
d’incloure com equipament del Parc el Centre d’Activitats Ambientals de Cal Ganxo 
(Parc del Garraf). 
 
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats 
mediambientals en règim d’estades amb pernoctació per als centres d’educació infantil 
i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i concertats, de la 
província de Barcelona, de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els 
plecs de condicions que regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió 
administrativa. 
 
Atès que els concessionaris fixen el preu de l’estada a l’equipament per assistent i dia, 
el centre escolar haurà de pagar la despesa efectuada a l’adjudicatari de la concessió. 
 
Atès que l’objectiu principal d’aquestes estades és atendre el major nombre possible 
d’escolars per a que puguin prendre contacte amb la natura i obtenir una formació 
activa i integral mitjançant els programes educatius que imparteixen els concessionaris 
dels equipaments. 
 
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha considerat oportú fer una 
convocatòria, per a concedir ajuts econòmics adreçats als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari i d’educció especial que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs 
Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al desenvolupament d’aquestes actuacions és 
de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a les següents aplicacions  
pressupostària del pressupost de l’exercici 2021: 
 
G/50400/17230/45390  32.000,00 euros 
G/50400/17230/47900    3.000,00 euros 
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G/50400/17230/48900    5.000,00 euros 
 
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 publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
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: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria núm. 202120215120012323 que incorpora les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència competitiva 
als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, 
i d’educació especial que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als 
espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, 
durant l’any 2021, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, 
PÚBLICS I CONCERTATS I D’EDUCACIÓ ESPECIAL, QUE VULGUIN FER ESTADES 
ALS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS DE LA 
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XARXA DE PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANY 
2021. 
 
Codi de la Convocatòria: 202120215120012323 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 

 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris en el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments 
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen 
a continuació: 

 
1) Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny: 
 

- Escola de Natura la Traüna 

- Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera 
 
2) Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats 
pedagògiques.  

 
3) Parc del Castell de Montesquiu 
 

- Escola de Natura les Codines 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 
La finalitat de les subvencions adreçades als centres d'educació infantil, d'ensenyament 
primari i secundari, tant públic com concertat, i d’educació especial que vulguin fer estades 
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els equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, 
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot 
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
3. Període d’execució 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2021 al 26 de novembre de 2021. 

 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic, 
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 

 
5. Documentació a aportar 

 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
 
1.- Persones jurídiques: 
 
1) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 

que ho fa i adjuntant la documentació que ho justifiqui. 
2) Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent i/o Estatuts i/o 

aquella en la que consti el darrer objecte social. 
3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
4) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
5) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
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6) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

7) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos. 

8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

11) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 
2.- Persones físiques 

 
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 

de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos  

6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model 
normalitzat. 

7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

8) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

 
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 18 de març de 2021 i finalitzarà el 
16 d’abril de 2021 inclòs. 
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D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 

 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte de convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
  *   Per a tota la tipologia de centres (escoles ordinàries, centres educatius de complexitat 
màxima (CAEP) i centres d’educació especial (CEE). Número de pernoctacions: 
 
- Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts 
- Estades de 2 pernoctacions: 2 punts 
- Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt 
 
  *   Per a tota la tipologia de centres excepte els centres d’educació especial (CEE). 
Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament: 
 
-  Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts 
- Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts 
- Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt 
 
  *   Per a centres d’educació especial (CEE). Número d’alumnes que fan l’estada en 
l’equipament. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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- Atenent a les ràtios d’alumnes en centres d’educació especial CEE, la puntuació per 
aquestes escoles serà sempre de 3 punts. 
 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional a la puntuació 
obtinguda i sense deixar-ne exclosa cap. 
  
10.  Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2021 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals següents: 
 

G/50400/17230/45390  32.000,00 euros 
G/50400/17230/47900    3.000,00 euros 
G/50400/17230/48900    5.000,00 euros 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, en 
funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris. 
 
En el supòsit de que s’esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquesta 
subvenció, es reduirà l’import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al 
nombre de sol·licituds rebudes. Igualment, en cas contrari, s’augmentarà el percentatge 
atorgat de manera proporcional fins a esgotar la partida. 
 
11.  Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40 % del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20 % 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.  
 
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9) 
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on 
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per 
la Diputació de Barcelona. 
 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40 % 6 20 % 

5 39 % 5 19 % 

4 38 % 4 18 % 

3 37 % 3 17 % 

2 36 % 2 16 % 

1 35 % 1 15 % 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) i centres d'educació 
especial (CEE) pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’ha 
determinat augmentar l’import de la subvenció un 10 % sobre cadascun dels percentatges. 
Aquest increment no superarà, en cap cas, el 50 % del preu de l’estada per alumne i dia, en 
escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 30 % per a les 
escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs.  
 

CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50 % 6 30 % 

5 49 % 5 29 % 

4 48 % 4 28 % 

3 47 % 3 27 % 

2 46 % 2 26 % 

1 45 % 1 25 % 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin considerats dins la categoria de centres educatius de màxima complexitat i/o en la 
categoria de centres d’educació especial, segons determina el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, publicada al 
DOGC núm. 8137 de 20 de maig de 2020. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
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 i que estarà format per les següents persones: 
 

 President delegat de la Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, o persona en qui 
delegui. 

 Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona. 

 Coordinador de matèria d’Espais Naturals o persona en qui delegui. 

 Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 

 Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a 
secretària de l’òrgan col·legiat. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 

13.  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir 
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.  Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
 
15.  Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 
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2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS.  

 
16.  Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
1. Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 26 de 
novembre de 2021. 
 
2. No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
3. No es consideraran despeses subvencionables: 

a. Despeses financeres. 
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 

imputables al projecte subvencionat. 
 
17.  Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.  Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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19.  Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se de l’1 de desembre de 2021 fins el 
31 de desembre de 2021. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa, i revestirà forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, amb una relació detallada dels ingressos i de les despeses, el qual 
haurà de tenir el següent contingut: 
 
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, en la 

qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola que faci 
l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies de 
permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al concessionari 
o responsable de l’equipament pedagògic. 

 
b) El document justificatiu a presentar serà la factura corresponent a l’estada de 

l’equipament pedagògic emesa pel concessionari titular de l’equipament. 
 

c) S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat.  

 

d) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de l’equipament 
pedagògic en el qual en que realitzen l’estada. 

 

L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada 
amb pernoctació que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament. 
 

20.  Deficiències en la justificació  
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/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, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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21.  Mesures de garantia 
 

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 

22.  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 del/de la 
beneficiari/ària, 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. 
 

23.  Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.  Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25.  Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
26.  Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27.  Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29.  Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 

 
Segon.- Aprovar l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015, 
el text integre del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de data 11 de març de 2021 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual s’aprova la convocatòria que incorpora les bases específiques, 
en règim de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament 
primari i secundari i d’educació especial, públics i concertats, que vulguin fer estades 
als equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Exercici 2021. 
 
BDNS (identif:) 
 
Codi de la Convocatòria 202120215120012323 
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D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
 Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic, 
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris en el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments 
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen 
a continuació: 
 
1. Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 
 

- Escola de Natura la Traüna 

- Escola de Natura Vallcàrquera 
 
2. Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats 
pedagògiques.  

 
3. Parc del Castell de Montesquiu 
 

- Escola de Natura les Codines 
 
La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i 
secundari, tant públic com concertat i d’educació especial, que vulguin fer estades els 
equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot 
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
Tercer. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2021 al 26 de novembre de 2021. 
 
Quart . Bases reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
Cinquè. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2021 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals següents: 
 

G/50400/17230/45390  32.000,00 euros 
G/50400/17230/47900    3.000,00 euros 
G/50400/17230/48900    5.000,00 euros 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, en 
funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris 
 
En el supòsit de que s’esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquesta 
subvenció, es reduirà l’import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al 
nombre de sol·licituds rebudes. Igualment, en cas contrari, s’augmentarà el percentatge 
atorgat de manera proporcional fins a esgotar la partida. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40 % del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
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que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20 % 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.  
 
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9) 
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on 
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per 
la Diputació de Barcelona. 
 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40 % 6 20 % 

5 39 % 5 19 % 

4 38 % 4 18 % 

3 37 % 3 17 % 

2 36 % 2 16 % 

1 35 % 1 15 % 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’ha determinat augmentar l’import de la 
subvenció un 10 % sobre cadascun dels percentatges. Aquest increment no superarà, en 
cap cas, el 50 % del preu de l’estada per alumne i dia, en escoles de municipis situats dins 
dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 30 % per a les escoles de municipis situats fora 
dels esmentats parcs.  
 

CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50 % 6 30 % 

5 49 % 5 29 % 

4 48 % 4 28 % 

3 47 % 3 27 % 

2 46 % 2 26 % 

1 45 % 1 25 % 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat o centres d’educació 
especial, segons determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, publicada al DOGC núm. 8137 de 20 de maig 
de 2020. 
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Sisè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’18 de març de 2021 i finalitzarà el 16 
d’abril de 2021 inclòs. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complimentació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:  
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 

 
Tercer.- Aprovar el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el 
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 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, publicat al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, i va entrar en 
vigor el passat 1 de juliol, en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió 
en llengua catalana. 
 
Quart.- Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) i anirà a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals següents: 
 
G/50400/17230/48900 32.000,00 euros 
G/50400/17230/47900 3.000,00 euros 
G/50400/17230/48900 5.000,00 euros 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, 
en funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris. 
 
Cinquè.- Publicar l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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Sisè.- Publicar la següent convocatòria a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
del punt 3.15) del Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que regeix el contracte de la concessió administrativa 
per a la gestió dels equipaments del Centre d’Informació d’Hortsavinyà i la masia 
Can Pica, propietat de la Diputació de Barcelona, establert amb l’empresa 
contractista Origo Natura SC, consistent en l’exempció del cànon corresponent a 
l’any 2020, per un import de 2.000 €, IVA exclòs (Exp. núm. 2014/1841).- 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: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern, en sessió de data 30 d’octubre de 2014 
(núm. de registre 600/14), es va adjudicar la contractació de gestió de serveis públics, 
sota la modalitat de concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments del 
Centre d’Informació d’Hortsavinyà i la masia Can Pica, propietat de la Diputació de 
Barcelona i que estan ubicats dins el Parc del Montnegre i el Corredor, a la Sra. XXX, 
amb NIF XXX1518XX, per un preu tipus de licitació (inversió) de dos mil euros 
(2.000,00 €) anuals amb IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta. Es va formalitzar el 
contracte en data 17 de novembre de 2014. 
 
Atès que el dia 25 de gener de 2018, per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, es va aprovar el canvi de titularitat del referit contracte a favor de la 
societat ORIGO Natura, SC, amb NIF J66402264, d’acord amb l’escrit pel qual els 
socis administradors de la societat acordaven assumir la titularitat de les activitats i 
serveis derivades de la gestió d’aquest contracte a partir de l’1 d’abril de 2017. 
 
Atès que l’objecte del contracte consisteix, entre d’altres, en la gestió de Can Pica com 
a equipament d’ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor i que desenvolupa les 
activitats i serveis que li són pròpies com a Allotjament rural tipus Masia. 
Paral·lelament i al llarg dels anys de contracte, s’ha anat incrementant l’oferta 
d’activitats en els àmbits de la salut, l’educació ambiental, el lleure o la cultura. 
 
Atès que la Direcció del Parc del Montnegre i el Corredor fa una valoració molt positiva 
de la gestió de Can Pica en aquests darrers anys tant pel que fa a les millores 
operades en els àmbits del manteniment d’obres i instal·lacions, com als serveis i les 
activitats duts a terme a l’equipament.  
 
Vist l’escrit presentat en data 6 de novembre de 2020 per la Sra. Eva Arbat, en la seva 
qualitat de representant de l’empresa concessionària ORIGO NATURA, S.C.P., en 
virtut del qual, atesa l’important caiguda de l’activitat empresarial i la pèrdua 
econòmica que se’n deriva, a causa de la pandèmia del COVID-19, sol·licita a la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals l’exempció del pagament del cànon de la 
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inversió corresponent a l’any 2020, que ascendeix a la quantitat de 2.000 euros, (IVA 
exclòs). 
 
Atès que la concessió suara referida s’ha vist afectada per la crisi sanitària generada 
pel coronavirus COVID-19 i per la seva evolució, la qual cosa ens situa en una realitat 
d’excepcionalitat on l’activitat econòmica, en general, resta supeditada a allò que 
estableix en cada moment l’autoritat competent en la lluita contra la pandèmia. 
 
Vista la clàusula 3.15) del Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars del contracte de referència que estableix el règim de 
pagament de la inversió anual que, d’acord amb l’oferta que durant el període de 
licitació va fer l’adjudicatari, va quedar fixada en un import de 2.000 euros (IVA no 
inclòs) per cada any del contracte. Per tant, el concessionari resta obligat a satisfer la 
quantitat de 2.000 euros, IVA exclòs, l’any 2020. 
 
Vist l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de data 18 de desembre 
de 2020, la part de la qual en allò que interessa, diu el següent: 
 

“(...) Així, en data 17/11/20 la Sra. Eva Arbat, representant legal de l’empresa ORIGO 
natura, SC, aporta un compte de pèrdues i guanys entre les dates 14/03/2020 i 21/06/2020 
corresponent a l’Estat d’alarma, acompanyat de documentació comptable amb un resultat 
negatiu de 3.620,94 euros, segons el detall següent: 

 

 

Empresa: ORIGO NATURA, S.C.

2020

0

-484,34

          60100000    COMPRES DE MERCADERIES -484,34

0

-1.733,28

          64000000    SOUS I SALARIS -1.733,28

-1.403,32

          62300000    SERVEIS PROF. INDEP. -302,00

          62600000    SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -51,99

          62800000    SUBMINISTRAMENTS -551,98

          62900000    ALTRES DESPESES -497,35

0

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -3.620,94

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -3.620,94

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO -3.620,94

Período: de Marzo a Junio
Fecha: De 14/03/2020 a 21/06/2020

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

      1. Cifra de negocios

      4. Aprovisionamientos

      5. Otros ingresos de explotación
      6. Gastos de personal

      7. Otros gastos de explotación

      13. Otros resultados
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El resultat fins el 21 de juny de 2020 no inclou la inversió anual del cànon 2020 i el fet que la 
xifra de negocis sigui igual a zero indica que hi hagut una suspensió pràctica de l'activitat 
econòmica. 
 
Per un altre costat, els resultats de l'any 2019 que consten a la memòria de la concessió de 
l'any 2019 presentada a la direcció del parc són els següents: 
 
Ingressos 2019 
Estades, serveis de restauració i venda d'altres productes 
 

Primer trimestre 5.766,12 

Segon trimestre 12.232,39 

Tercer trimestre 8.758,77 

Quart trimestre 10.034,10 

Total ingressos Can Pica 36.791,38 

 

Despeses 2019 
Gestoria 1165,71 € 

Autònoms 3399,84 € 

Assegurança responsabilitat civil 544,98 € 

Cànon (construcció cuina habitatge concessionari 2.452,90 € 

Funcionament turisme rural (alimentació i altres) 7.435,21 € 

Manteniment, Hort i exteriors 1.596,66 € 

Serveis  

Electricitat 2.959,64 € 

Telèfon 730,43 € 

Calefacció (llenya) 932,62 € 

Altres 2428,08 € 

Total despeses 23.646,07 € 

 

Personal  

Cuina, neteja, manteniment interiors i exteriors, gestions diverses… 12.000,00 € 

Total despeses Can Pica 35.646,07 € 

 
Segons els comptes facilitats de 2019, en aquest any es manifesta un equilibri pressupostari 
amb un resultat de 1.145,31 euros. 
 
Per tant, el desequilibri econòmic posat de manifest per la concessionària resulta en 
4.766,25 euros que resulten de sumar 1.145,31 euros que és el guany que deixarà de tenir 
més 3.620,94 euros que és la pèrdua declarada en el període que va del 14 de març al 21 
de juny, en el qual no va tenir cap ingrés i en el que no s'ha considerat el cànon. Per tant és 
d'esperar, que d'ampliar-se el període i de considerar-se el cànon el resultat negatiu a final 
d'exercici encara sigui superior. 
 
L'exempció del cànon, que és la petició a la que es limita la concessionària, ja podria estar 
parcialment justificada per quant a la pràctica s'ha produït una suspensió de l'activitat, però 
a més està plenament justificada quan, sempre partint de les dades aportades, es comprova 
que solament servirà per alleugerir el desequilibri econòmic produït en la concessió per la 
situació del COVID-19. 
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Atès que s’ha acreditat fefaentment la realitat, l’efectivitat i l’import de les despeses per part 
del contractista. 
 
Atès que dit desequilibri ha estat motivat exclusivament per la situació de fet creada per la 
COVID-19, i per les mesures adoptades per l’Estat, i la Comunitat Autònoma de Catalunya.  
 
Atès que, s’ha constatat la impossibilitat d’una correcta execució de la referida concessió 
durant el termini des del dia 14 de març al 21 de juny de 2020 per causa del COVID-19, es 
pot procedir al restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió prevista a l’art. 34.4 RDL 
8/2020.  
 
1. Altres consideracions 

 
1.- Considerem que el marge d'error de les apreciacions fetes en relació a l'equilibri 

econòmic és molt baix. Cas que la concessionària demanés el restabliment total de 
l'equilibri econòmic, convidaria una verificació dels comptes per part d'auditors. Si la 
sol·licitud s'emmarqués en el que preveu el Reial Decret Llei 8/2020, la verificació 
comptable hauria de fer referència expressa als conceptes de despesa esmentats a 
l'article 34 de l'esmentada llei en referència a les despeses que es poden tenir en 
consideració a l'hora de fer  el càlcul dels danys i perjudicis. 

 
2.- L'exempció del cànon de l'any 2020 referida a l'informe és independent de la 

liquidació dels cànons d'anys anteriors. Aquests cànon s'invertien en millores i es 
dona la situació de que hi ha un saldo a favor de la concessionària. És a dir a 31 de 
desembre de 2019, les inversions fetes per la concessionària superaven les 
obligacions contractuals en concepte de cànon. 

 
Aquest saldo favorable es pot traslladar a l'any 2021 o a anys posteriors, un cop s'hagi 
normalitzat la situació creada per la COVID-19. 

 
2. Conclusió  
 
D’acord amb tot l’exposat i vista la documentació acreditativa presentada pel concessionari -
que s’adjunta a aquest informe- i d'acord amb el previst a l'article 34.4 del Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social de la COVID-19 -en endavant, RDL 8/2020 i l’article 290.4 i 5, relatiu al 
manteniment de l'equilibri econòmic del contracte, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Púbic, s'informa favorablement la petició la Sra. Eva Arbat -com a representant de l’empresa 
concessionària ORIGO natura SC- sol·licitant a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
l’exempció del pagament de la inversió corresponent a l’any 2020 que ascendeix a la 
quantitat de 2.000 euros (IVA exclòs).  (...)” 
 

Atès que les mesures adoptades en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic durant l’Estat d’alarma declarat en data 14 de març de 2020 pel Govern 
d’Espanya, en concret les establertes al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la 
COVID-19 -en endavant, RDL 8/2020, ofereixen un marc legal, per a considerar 
eventuals indemnitzacions als concessionaris de serveis afectats per la COVID-19. 
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Atès que d’acord amb l’esmentada normativa, en relació amb els contractes que es 
troben en execució, es podrà d’adoptar una decisió motivada que pot comprendre, 
entre d’altres i pel que fa a les concessions, el restabliment de l’equilibri econòmic. 
 
Atès que en la regulació de les concessions administratives aplicable a aquest 
contracte, l’article 282.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), preveu 
que s'haurà de restablir l'equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que 
correspongui, exclusivament en els supòsits previstos en la pròpia Llei (ius variandi, 
factum principis i força major). 
 
Atès que no obstant, el Govern de l’Estat per fer front a la crisi de la COVID-19, va 
establir una regulació especifica en la qual s’exceptuava la translació del risc 
operacional (art. 34.4 RD 8/2020), de manera que és permetia el restabliment de 
l’equilibri econòmic de les concessions d’acord amb les condicions establertes per 
aquest règim especial. 
 
Atès que l’article 34.4 preveu el restabliment de l'equilibri econòmic dels contractes de 
concessions de serveis que estiguin vigents a l’entrada en vigor de l’esmentat RDL 
8/2020 (inici de vigència que es va produir el 18/03/2020 i es va allargar fins a 
21/07/2020). 
 
Atès que el desequilibri d’aquesta concessió, d’acord amb l’article 34.4 del RDL 
8/2020, s’ha produït per la impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència 
de la situació de fet creada per la COVID-19 i per les mesures adoptades per l'Estat, 
les Comunitats Autònomes o l'Administració local per combatre-la, el seu restabliment 
es podrà vehicular, entre d’altres, mitjançant la modificació de les clàusules de 
contingut econòmic incloses en el contracte. Cal tenir en compte, que en relació amb 
la modificació de les clàusules de contingut econòmic, el RD 8/2020 és una norma 
sense contingut material propi; és a dir, s’haurà d’acudir per aquest expedient de 
contractació a les mesures previstes ordinàriament en la regulació dels contractes de 
gestió de serveis públics. En aquest sentit, l’art. 282.5 del TRLCSP estableix que es 
podran adoptar les mesures que en cada cas procedeixin per restablir l’equilibri 
econòmic. 
 
Atès que els conceptes pels quals es compensarà als concessionaris són els 
següents: 
 
- La pèrdua d’ingressos respecte als previstos en l'execució ordinària de la concessió 
durant en el període de durada de la situació de fet creada per la COVID-19. 
 
- L’increment dels costos suportats, entre els que s’inclouen les despeses addicionals 
salarials que efectivament s’haguessin abonat, respecte als previstos en l'execució 
ordinària de la concessió durant en el període de durada de la situació de fet creada 
per la COVID-19. 
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Vist que resta acreditat l’estat de pèrdues econòmiques sofert per l’empresa 
concessionària durant l’any 2020, a conseqüència de la situació del COVID-19 i de 
l’estat d’alarma en el seu dia declarat a nivell nacional, que ha comportat la 
impossibilitat d’una correcta execució de la referida concessió durant el termini des del 
dia 14 de març al 21 de juny de 2020, cal procedir al restabliment de l'equilibri 
econòmic de la concessió prevista a l’art. 34.4 RDL 8/2020.  
 
Atès que atenent a la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte 
l’establert a la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, li és d’aplicació el TRLCSP. 
 
Atès que segons estableix l’article 282 del TRLCSP, raons d’interès públic fan 
necessària la modificació de les característiques de les condicions econòmiques del 
contracte per l’any 2020. 
 
Atès que, d’acord amb els antecedents precedents, cal modificar les clàusules de 
contingut econòmic incloses en l’expedient de referència, i concretament al punt 3.15) 
del Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques 
particulars que regeix el contracte, afegint un darrer paràgraf, el literal del qual és el 
següent: “Atesa la declaració d’estat d’alarma creada pel COVID-19 que ha comportat 
la impossibilitat d’una correcta execució de la referida concessió durant el termini des 
del dia 14 de març al 21 de juny de 2020, cal procedir al restabliment de l'equilibri 
econòmic de la concessió prevista a l’art. 34.4 RDL 8/2020 de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb 
una exempció del cànon corresponent a l’any 2020, per un import de dos mil euros 
(2.000,00 €) IVA exclòs”. 
 
Vist l'apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembres de 2019). 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, els següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer. MODIFICAR el punt 3.15) del Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que regeix el contracte de la concessió 
administrativa per a la gestió dels equipaments del Centre d’Informació d’Hortsavinyà i 
la masia Can Pica, propietat de la Diputació de Barcelona, establert a l’empresa 
contractista Origo Natura SC (Expedient núm. 2014/0001841), afegint un darrer 
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paràgraf, el literal del qual és el següent: “Atesa la declaració d’estat d’alarma creada 
pel COVID-19 que ha comportat la impossibilitat d’una correcta execució de la referida 
concessió durant el termini des del dia 14 de març al 21 de juny de 2020, cal procedir 
al restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió prevista a l’art. 34.4 RDL 8/2020 
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic 
i social del COVID-19, amb una exempció del cànon corresponent a l’any 2020, per un 
import de dos mil euros (2.000,00 €) IVA exclòs”. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa concessionària Origo Natura SC, 
pel seu coneixement i als efectes escaients, amb indicació dels recursos que siguin 
procedents i PUBLICAR la modificació del contracte en el Perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
“Projecte de reparació i millora de la Pista del Turó de l’Home al Parc Natural del 
Montseny”, per un import de 106.627,14 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2021/2345).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Des de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals s’ha proposat l’aprovació del “Projecte de 
reparació i millora de la Pista del Turó de l’Home al Parc Natural del Montseny”, amb 
un pressupost de vuitanta-vuit mil cent vint-i-un euros amb seixanta cèntims 
(88.121,60 €), IVA exclòs, que més el 21 % en concepte d’IVA per import de divuit mil 
cinc-cents cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims (18.505,54 €), resulta un 
pressupost total de cent sis mil sis-cents vint-i-set euros amb catorze cèntims 
(106.627,14 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi Bàsic de 
seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 235.2 b) i c) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un 
període de 30 dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, amb la qual cosa es donarà compliment 
als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 
 
L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es podrà 
procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent. 
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Vist l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembres de 2019), atès que no està previst al 
pressupost. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR inicialment el “Projecte de reparació i millora de la Pista del Turó 
de l’Home al Parc Natural del Montseny”, amb un pressupost de vuitanta-vuit mil cent 
vint-i-un euros amb seixanta cèntims (88.121,60 €), IVA exclòs, que més el 21 % en 
concepte d’IVA per import de divuit mil cinc-cents cinc euros amb cinquanta-quatre 
cèntims (18.505,54 €), resulta un pressupost total de cent sis mil sis-cents vint-i-set 
euros amb catorze cèntims (106.627,14 €), 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. 
 
Segon.- SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(db1b712c40ff9d798743) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor TCAT P Jaume Font Cuquet  05/02/2021, 13:01 
Responsable directiu Servei Promotor Juana Rosalia Barber Rosado (SIG) 09/02/2021, 18:09 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions per a entitats ambientals sense ànim de lucre, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de desenvolupar 
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projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació ciutadana en 
matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics 
continentals en l’àmbit local dins de la província de Barcelona, per als exercicis 
2021-2022 (Exp. núm. 2021/0002034).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“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 
inicialment per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
es volen fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 

 Projectes de sensibilització ambiental per a l’acció climàtica, que inclou projectes 
o activitats sobre temàtiques com la transició energètica, la mitigació i l’adaptació 
al canvi climàtic i de manera general activitats i/o projectes que permetin donar a 
conèixer l’estat actual d’emergència climàtica i la urgència d’actuar. Sota aquest 
marc temàtic s’inclouen exclusivament projectes de sensibilització, educació, 
participació sobre eficiència i estalvi energètic, energies renovables i comunitats 
energètiques, efectes del canvi climàtic sobre col·lectius vulnerables, mobilitat 
sostenible i accions d’adaptació al canvi climàtic.  

 

 Accions de sensibilització sobre la prevenció de residus de plàstics i altres 
envasos d’un sol ús, tant a nivell domèstic com comercial. Sota aquesta temàtica 
s’inclouen accions de sensibilització per a la reducció del consum d’envasos i 
embalatges d’un sol ús així com sobre la problemàtica generada pels plàstics 
tant en el medi ambient com en la salut per avançar cap a una comunitat que 
afavoreix el residu zero. 

 

 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la 
realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes 
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa 
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de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, 
basses, rieres, etc. que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i 
patrimonial i la seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi 
climàtic. També s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els 
problemes que afecten a aquests ecosistemes, com per exemple la presència 
d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a la seva solució. 

 
Atès que s’ha considerat oportú obrir una convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics a favor d’entitats ambientals sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, 
que desenvolupin projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, en 
municipis de menys de 300.000 habitants dins l’àmbit territorial de la província de 
Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
109.870 €, dels quals 54.935 € aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/90100/17221/48904 del pressupost 2021, i 54.935 € amb càrrec a l’aplicació 
anàloga del pressupost 2022, amb la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que l’import corresponent a l’exercici 2021 es destinarà a la realització d’un 
primer pagament avançat del 50 % de l’import total de la subvenció concedida, que es 
tramitarà una vegada acceptada la subvenció per part de l’entitat beneficiària. El segon 
pagament, corresponent també al 50 % del total de la subvenció concedida, es 
tramitarà l’any 2022 una vegada l’entitat justifiqui el compliment de la finalitat per a la 
qual se li va atorgar la subvenció i l’òrgan gestor accepti i validi la documentació 
justificativa del total de les despeses de les actuacions del projecte i la documentació 
que n'acrediti el pagament. 
 
Atès que s’ha considerat la necessitat d'avançar el primer pagament pels motius 
següents: 
  

 Els beneficiaris d'aquests ajuts són entitats sense ànim de lucre, moltes de les 
quals són de mida reduïda, amb poca estructura i capacitat de finançament 
reduïda. L'avançament del 50 % de l'import total de la subvenció concedida 
permetrà a aquestes entitats disposar de liquiditat per realitzar les activitats 
previstes l'any 2021. 

 

 La simplificació administrativa és un principi d’actuació de totes les 
administracions públiques previst a l'article 3.1.b) de la Llei 40/2015 de règim 
jurídic del sector públic. L'avançament del 50 % de l'ajut permet simplificar el 
procediment de justificació i realitzar un sol tràmit en finalitzar l'activitat l'any 
2022 enlloc de dos períodes de justificació, un de parcial l'any 2021 i un de final 
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l'any 2022. Amb aquesta acció es simplifica la càrrega administrativa tant per a 
les entitats beneficiàries com pels centres gestors de la Diputació de Barcelona. 

 

 L'avançament del 50 % de l'import concedit també permet garantir que el 
pressupost previst per al 2021 s'executarà dins de l'exercici pressupostari de 
l'any 2021. 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17, 18 i 19 
de l’Ordenança General de Subvencions.  
 
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 als articles 4 i 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 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria 202120215120012353, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions per a entitats ambientals sense ànim 
de lucre, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
desenvolupar projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació 
ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes 
aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de Barcelona, pels exercicis 
2021-2022, el text íntegre de la qual és el següent: 
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“ 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS AMBIENTALS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE, PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS 
DESTINADES A LA SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN MATÈRIA 
D’ACCIÓ CLIMÀTICA, PREVENCIÓ RESIDUS PLÀSTICS I ECOSISTEMES AQUÀTICS 
CONTINENTALS EN L’ÀMBIT LOCAL DINS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA, ANYS 
2021-2022. 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012353 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, destinades a 
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 

 Qualsevol projecte o programa realitzat per les entitats ambientals sense ànim de lucre 
durant els anys 2021 i 2022, ja sigui nou o en curs, que incideixi directament en les 
polítiques d’educació, i/o sensibilització ambientals que duguin a terme els ens locals de 
menys de 300.000 habitants de la Província de Barcelona, facilitant-la, millorant-la o 
completant-la, en els àmbits temàtics definits al següent punt. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 

 Projectes de sensibilització ambiental per a l’acció climàtica. És a dir, projectes que 
apoderin i capacitin a la ciutadania davant del canvi climàtic a través de l’educació, la 
participació, la cocreació, etc.  
 
Inclou projectes o activitats sobre temàtiques com la transició energètica, la mitigació i 
l’adaptació al canvi climàtic així com projectes que permetin donar a conèixer l’estat actual 
d’emergència climàtica i la urgència d’actuar. Sota aquest marc temàtic s’inclouen 
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exclusivament projectes de sensibilització, educació, participació sobre eficiència i estalvi 
energètic, energies renovables i comunitats energètiques, efectes del canvi climàtic sobre 
col·lectius vulnerables, mobilitat sostenible i accions d’adaptació al canvi climàtic. 
 
Alguns exemples de projectes d’aquest àmbit són: 
- Campanyes de conscienciació sobre la crisi climàtica per donar a conèixer la urgència 

d’actuar.  
- Accions específiques sobre canvi climàtic i col·lectius vulnerables: visibilitzar com el 

canvi climàtic afecta més a les persones amb menys renda per capita, o bé, projectes de 
capacitació sobre la gestió energètica domèstica per reduir els consums de les llars, 
entre altres.  

- Promoure la implicació i la participació dels joves i dels moviments juvenils en la lluita 
contra el canvi climàtic.  

- Campanyes i accions de sensibilització sobre eficiència i estalvi energètic. 
- Fomentar la creació de comunitats energètiques locals per promoure l’ús d’energies 

renovables. 
- Campanyes i accions orientades a promoure la mobilitat sostenible i a reduir l’ús del 

vehicle de motor privat, promoure els desplaçaments amb bicicleta i a peu.   
- Accions de sensibilització sobre la importància dels espais verds i del verd urbà.  
- Activitats d’educació i conscienciació sobre l’impacte del canvi climàtic en la biodiversitat 

i en els ecosistemes, com per exemple sobre boscos i medi litoral, com a estratègies 
d’adaptació als efectes del canvi climàtic. 
 

 Accions de sensibilització sobre la prevenció de residus de plàstics i altres envasos d’un 
sol ús, tant a nivell domèstic com comercial. Sota aquesta temàtica s’inclouen accions de 
sensibilització per a la reducció del consum d’envasos i embalatges d’un sol ús així 
com sobre la problemàtica generada pels plàstics tant en el medi ambient com en la salut 
per avançar cap a una comunitat que afavoreix el residu zero.  
 
Alguns exemples de projectes d’aquest àmbit són: 
- Accions comunitàries per reduir els envasos d’un sol ús en l’àmbit domèstic, educatiu o 

comercial del municipi. 
- Promoure l’ús de vaixelles reutilitzables i la reducció dels residus en actes festius i 

esdeveniments. 
- Campanyes de conscienciació i sensibilització sobre els efectes del plàstic en 

l’ecosistema marí i sobre la salut. 
- Promoure la realització d’accions de neteja de platges i altres espais públics per 

sensibilitzar la ciutadania sobre la problemàtica dels residus i prevenir-ne la seva 
generació. 

- Creació d’iniciatives comunitàries per a la reutilització, reparació, intercanvi i préstec 
d’objectes per fomentar la reducció de la generació de residus i allargar la vida útil dels 
productes. 

 
S’exclouen les accions que consisteixin únicament en la producció d’elements per la 
prevenció de residus com bosses de reixeta, ampolles reutilitzables, carmanyoles o 
embolcalls d’entrepans. 
S’exclouen les accions de prevenció del malbaratament alimentari. 
S’exclouen  les activitats de sensibilització per a la recollida selectiva.  
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 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la realització 
d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics 
continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, basses, rieres, etc. que busquin 
donar a conèixer el seu valor ecològic, social i patrimonial i la seva funcionalitat i importància 
com element d’adaptació al canvi climàtic. També s’inclouen projectes per conscienciar la 
població sobre els problemes que afecten a aquests ecosistemes, com per exemple la 
presència d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a la seva solució. 
 
Alguns exemples de projectes d’aquest àmbit són: 
- Campanyes o accions puntuals de conscienciació sobre el valor ecològic, social i 

patrimonial dels ecosistemes aquàtics continentals. Sobretot, en les situacions de 
sobrefreqüentació que hi poden haver arrel de la COVID19.  

- Disseny d’activitats de descoberta i sensibilització dels ecosistemes aquàtics 
continentals. 

- Activitats de conscienciació sobre la problemàtica de les espècies exòtiques invasores 
d’ambients fluvials. 

- Promoure l’acció comunitària per sensibilitzar sobre aquests espais. 
- Accions de sensibilització per donar a conèixer les funcions dels ecosistemes aquàtics 

continentals com a elements d’adaptació al canvi climàtic i promoure’n la seva 
preservació. 

 
S’exclouen les accions que consisteixen únicament en projectes de conservació, adequació 
i/o restauració dels ecosistemes. 
 
S’exclouen les accions per a l’estalvi i ús eficient de l’aigua en l’àmbit domèstic i comercial 
així com també les orientades a donar a conèixer les instal·lacions de depuració i 
potabilització de l’aigua. 
 
No seran subvencionables accions amb les característiques que segueixen: les que la seva 
finalitat sigui únicament lúdica o festiva, les accions circumscrites únicament a l’àmbit 
escolar i les colònies d’infants. 
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2021 i el 29 de setembre de 2022. 
 
Caldrà realitzar una part de les actuacions del projecte l’any 2021 i una altra part l’any 2022 i 
que així consti a la documentació justificativa. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions, 
cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre, que hagin de realitzar l’activitat que 
fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS), i que reuneixin les següents condicions: 
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 Estar domiciliades a Catalunya. 

 Desenvolupar projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, en municipis de 
menys de 300.000 habitants dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 

 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 
corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. 

 Que quedi recollit en els Estatuts de l’entitat que una de les seves finalitats és la 
protecció i millora del medi ambient i la cultura de la sostenibilitat. 

 Que estiguin donades d’alta com a creditors de la Diputació de Barcelona. Per donar-se 
d’alta com a creditor cal fer-ho a través de la Seu electrònica 
(https://seuelectronica.diba.cat/tramits-proveidors/) 

 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin la competència municipal en 
aquestes matèries 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
Sol·licitud de la subvenció segons model normalitzat que podrà trobar-se a la web: 
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats, que inclou els annexos 
següents: 
 
1) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’Annex 1 del model normalitzat. 
2) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb 

l’Annex 2 del model normalitzat. 
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
4) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 

de la subvenció, d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
5) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’Annex 3 del model 
normalitzat. 

6) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat.  

7) Annex 5, a complimentar únicament en els casos en què l’entitat ja hagi aportat a la 
Diputació de Barcelona documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica i de la 
seva representació legal. 
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8) Annex 6, carta/es de suport dels ens locals implicats que acreditin la vinculació del 
projecte amb els programes de medi ambient municipals. 

9) Annex 7 model per acreditar la representació legal del/la sol·licitant, només en el cas que 
no es presenti el document de Poders de representació.. 

 
D’acord amb l’art 21.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, la documentació que ja estigui en poder de la Diputació es considera 
presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant, mitjançant l’annex 5 del 
model normalitzat. 
 
A la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent (si s’escau): 
 
1) Fotocòpia del DNI del representant legal. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant (el model de certificat que acredita la 
representació legal es pot trobar a l’Annex 7) 

4) En el cas de presentar certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat, caldrà 
aportar document acreditatiu del nomenament del Secretari així com fotocòpia del DNI 
del mateix. 

5) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
6) Inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Registre General 

de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya, o equivalent. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. El model de sol·licitud es presentarà signat electrònicament pel representant 
legal.  
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 14 d’abril de 2021. 
 
Es preveu realitzar una convocatòria única. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 5 de les bases, s’han de 
presentar electrònicament, en un formulari únic signat pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/, apartat Subvencions.  
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de 
Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a 
divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i 
condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això, 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=4d-XCLACDAzBaUcJXsVd3mRDnMGVXj20S3BbhBCLnyiERCalE8zYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.diba.cat%2fweb%2fregistre
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sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions 
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient mitjançant correu electrònic adreçat a ot.educaciopa@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexes estaran disponibles al web de la 
Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats 
 
Només es pot presentar un projecte per entitat sol·licitant.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 

8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

1. Descripció tècnica del projecte (60 punts) 
 

1.1 Justificació de la necessitat del projecte (15 punts) 
1.1.1 No s’argumenta ni es contextualitza la necessitat del projecte (0 punts) 
1.1.2 S’argumenta i contextualitza la necessitat del projecte de forma molt 

general (fins 5 punts) 
1.1.3 S’argumenta i contextualitza la necessitat del projecte i es detalla la 

contribució a l’àmbit temàtic del projecte (fins 15 punts) 
 

1.2 El projecte recull de forma detallada els objectius i resultats que es pretenen 
aconseguir (10 punts) 

1.2.1 No es detallen objectius ni resultats (0 punts) 

mailto:ot.educaciopa@diba.cat
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=GfWYnfvopx4kEw2TCUE8It6i9wsEP19JhqIX3LvPv4GERCalE8zYCA..&URL=mailto%3aregistre.general%40diba.cat
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1.2.2 Es descriuen objectius de forma general, poc concreta (fins 2,5 punts) 
1.2.3 Es descriuen resultats de forma general, poc concreta (fins 2,5 punts) 
1.2.4 Els objectius estan molt ben detallats (fins 5 punts) 
1.2.5 Els resultats estan molt ben detallats (fins 5 punts) 
 

1.3 Descripció detallada de les activitats (25 punts) 
1.3.1 No es fa una descripció de les activitats (0 punts) 
1.3.2 Es fa una descripció molt genèrica i poc detallada de les activitats (fins 

5 punts) 
1.3.3 Es descriuen amb claredat les diferents activitats que es realitzaran en 

la fase d’execució (fins 15 punts) 
1.3.4 Es descriuen amb claredat les diferents activitats que es realitzaran en 

la fase d’execució i s’inclouen també activitats d’avaluació i seguiment 
(fins 20 punts) 

1.3.5 Si es concreten aspectes logístics (recursos humans, recursos 
materials, lloc on es realitzaran les activitats, etc.) s’afegeixen fins 5 
punts a les puntuacions anteriors. 

 
1.4 Calendari d’execució (10 punts) 

1.4.1 No es detalla el calendari d’execució de les activitats (0 punts) 
1.4.2 El calendari d’execució és molt general, poc detallat (fins 5 punts) 
1.4.3 Es detalla el calendari d’execució de les activitats (fins 10 punts) 

 
2. Impacte social del projecte (10 punts) 

 
2.1 No es concreten els mitjans que s’empraran per fer difusió del projecte ni per 

promoure la participació (0 punts) 
2.2 Es concreten els mitjans que s’empraran per fer difusió del projecte i promoure la 

participació (fins 5 punts) 
2.3 Es compleix el punt 2.2 i s’utilitzen mitjans per fer difusió i per promoure la 

participació adaptats a la tipologia dels destinataris de l’activitat (fins 10 punts) 
 

3. Qualitat i caràcter innovador de l’actuació (10 punts) 
 
3.1 El projecte és innovador per les metodologies emprades o per les temàtiques 

tractades (fins 5 punts) 
3.2 Les activitats plantejades destaquen per la seva qualitat (fins 5 punts) 

 
4. Vinculació del projecte amb programes municipals de medi ambient (15 punts) 

 
4.1 No es concreta la col·laboració amb programes municipals de medi ambient (0 

punts) 
4.2 Es descriu la col·laboració amb programes municipals concrets de medi ambient 

però no es detalla (fins 2 punts) 
4.3 Es descriu la col·laboració amb programes municipals concrets de medi ambient 

i es detalla en quins aspectes es col·labora (fins 12 punts) 
4.4 Si es compleixen els punts anteriors i a més el projecte involucra a altres entitats 

i s’acredita el seu suport per mitjà d’una carta de col·laboració signada per les 
entitats que hi col·laboren, s’afegiran fins 3 punts a les puntuacions anteriors.  
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5. Replicabilitat del projecte (5 punts) 
L’entitat autoritza a la Diputació de Barcelona a fer difusió dels resultats del projecte i 
dels materials elaborats a través dels seus mitjans (web, butlletí e-ambient, revista 
Sostenible.cat, Xarxes socials) per tal que es puguin replicar en altres municipis 
sempre que es referenciï la font i l’autoria dels mateixos.  

 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim de la convocatòria és de 109.870 € dels quals 54.935 corresponen a 
l’exercici pressupostari 2021, i 54.935 corresponen a l’exercici pressupostari 2022, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/90100/17221/48904 del 2021 i anàloga del 2022. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
Cal tenir en compte que l'import màxim que s’atorgarà per entitat/projecte serà de 10.000 € i 
que l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
del 75 % del cost total del pressupost del projecte, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
 
Es concedeix fins el 75 % del cost total del pressupost, amb un màxim de 10.000 €, atès 
que les subvencions van destinades a entitats sense ànim de lucre, les quals estan 
integrades majoritàriament per voluntariat, disposen en general d’una estructura i un 
finançament reduït, i per tant, les aportacions externes són essencials per poder 
desenvolupar el projecte/activitat. 
 
L’import sol·licitat no podrà superar els 10.000 €. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
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 i que estarà format per les següents persones: 
 

 Un / una representant de l’Àrea de Presidència de la corporació. 

 El President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona o 
persona en qui delegui. 

 El Coordinador de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona o persona en 
qui delegui. 
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 

14. Acceptació de la subvenció 
 

S’entendrà acceptada la subvenció per part dels beneficiaris/àries, si en el termini de 20 
dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació de l’acord de concessió, 
aquests no manifesten expressament la renúncia. L’acceptació comportarà la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

15. Obligacions dels beneficiaris 
 

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
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Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren.  

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS.  

 
7. L’entitat beneficiària haurà de vetllar per a que les activitats es realitzin seguint els 

protocols i les recomanacions de seguretat esdevinguts per la crisi de la COVID-19. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
16. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que tinguin una 
relació directa amb l’actuació subvencionada, i s’executin dins el període d’execució 
previst en el punt tercer de les presents clàusules. Concretament, es consideren 
subvencionables les despeses de personal i de desplaçament, sempre que siguin 
degudament justificades i es trobin directament relacionades amb l’activitat objecte de la 
subvenció.  
 
D’altra banda, es podran imputar en concepte de despeses indirectes les corresponents a 
subministraments i serveis (com per exemple lloguers, material fungible, subministraments 
continus, assegurances, etc.). Aquestes despeses, fins a un import màxim d’un 5 % de 
l’import de les despeses directes imputades correctament justificades seran considerades 
com de funcionament propi, i no precisaran justificació documental. 
 
Seran considerades com a despeses no subvencionables: la manutenció i les dietes, les 
despeses financeres i l’adquisició de béns materials que no estiguin estrictament 
relacionats amb el projecte. 
 
L’IVA no serà subvencionable quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 
 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit del 75 % de l’import de la subvenció atorgada. 
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18. Forma de pagament 
 
El pagament de l'import de la subvenció a l'entitat beneficiària s’efectuarà en dos 
lliuraments: 
 
Un primer pagament avançat del 50 % de l’import total de la subvenció concedida, que es 
tramitarà un cop acceptada la subvenció per part de l’entitat beneficiària. La data màxima 
d’aquest pagament avançat serà el dia 30 de setembre de 2021. 
 
El segon pagament, corresponent també al 50 % del total de la subvenció concedida, es 
tramitarà l’any 2022 un cop l’entitat justifiqui el compliment de la finalitat per a la qual se li va 
atorgar la subvenció i l’òrgan gestor accepti i validi la documentació justificativa del total de 
les despeses de les actuacions del projecte i la documentació que n'acrediti el pagament. 
 
Així mateix, abans de cada pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el 31 d’octubre de 
2022.  
 
Aquesta justificació es presentarà a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/, apartat Subvencions mitjançant 
el model normalitzat que es podrà trobar a 
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats i revestirà la forma de: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts, un 
resum dels aspectes replicables del projecte en altres municipis, i les desviacions 
respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 RLGS.  
 
3) També s’haurà d’adjuntar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat 

beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del 
projecte o de l’actuació subvencionada. 

 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

1) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb  indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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2) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
3) En cas que el cost total de l’activitat/projecte sigui menor que de l’import que consta 

en el pressupost presentat amb la sol·licitud caldrà considerar els aspectes següents: 
 

a) Només s'acceptaran les desviacions de pressupost degudament argumentades a 
la justificació.  

b) Caldrà garantir que es mantenen els objectius del projecte subvencionat. 
c) En cap cas l'ajut concedit serà superior al 75 % del cost total del projecte/activitat.  
 

En cas que l'import subvencionat sigui superior al 75 % del cost total del projecte es reduirà 
proporcionalment per respectar aquest percentatge. 
 
3.- Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu 
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al 
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria 
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada per un percentatge de justificants de despesa a 
revisar superior al 10 % i que representi, al menys el 20 % de la subvenció concedida. 
 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà al beneficiari/a la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que presenti la 
documentació justificativa en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a 
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament.  
 

21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. 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 del/de la 
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beneficiari/ària, l’import, determinades accions incloses en l'activitat que no suposin un canvi 
substancial en el projecte, el termini d’execució i altres obligacions, sempre que no es 
perjudiquin els interessos de tercers ni es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa . 
 
26. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament les persones i els membres de les entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 
 
30. Protecció de dades  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud i de les persones 
que els sol·licitants aportin dades, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació de la concessió de les subvencions de la present 
convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en 
les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb 
finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des 
d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. Encara que creiem que per 
aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, si 
ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (APDCAT) a: 
 http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ Pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els 
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termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica  
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp 
o presencialment o per correu al Registre General, Rbla. Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, 
en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.“ 
 

Segon. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
del seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst als articles 4 i 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). 
 
Tercer. AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de cent nou mil vuit-cents setanta euros (109.870,00 €), dels quals cinquanta-
quatre mil nou-cents trenta-cinc euros (54.935,00 €) aniran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/90100/17221/48904 del pressupost 2021 de la Diputació de 
Barcelona, i cinquanta-quatre mil nou-cents trenta-cinc euros (54.935,00 €) amb càrrec 
a l’aplicació anàloga del pressupost 2022, amb la condició suspensiva que per a la 
despesa de l’exercici 2022 existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 
 
Quart. Declarar la pluriennalitat de la despesa vinculada a la present convocatòria. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Suport al sector de l’automoció” 
derivat del Catàleg 2021-2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/687).- 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 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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. 

 
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). 

 
En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Suport al sector de l’automoció”. 
 
El sector de l’automoció és un sector estratègic a la província, tant per l’activitat directa 
de les empreses que conformen la seva cadena de valor, com per l’afectació indirecta i 
induïda en d’altres sectors productius, que ha posat de manifest la seva fragilitat i fa 
urgent una actuació específica per pal·liar els efectes negatius sobre l’ocupació i la 
producció. 
 
Davant el repte que suposa la reestructuració del teixit productiu, i l’impacte en el 
mercat de treball, del sector de l'automoció a la província de Barcelona i les 
conseqüències socials i econòmiques que se’n deriven, la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç de la Diputació de Barcelona es planteja un pla de mesures d’acompanyament 
a posar en marxa per donar suport als ens locals afectats.  
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Les activitats objecte de finançament són: 
 

- Accions d’anàlisi i diagnòstic per realitzar plans de xoc territorials 
- Taules i espais de concertació i estratègia amb actors públics i privats 
- Activitats de cerca d'inversors per a la reindustrialització d'espais productius 
- Recol·locació de treballadors afectats pel tancament o per expedients de 

regulació de l’ocupació 
- Actualització i acreditació competencial de les persones ocupades o 

desocupades 
- Suport als plans de creixement i diversificació 
- Activitats de millora de la competitivitat 
- Altres accions destinades a la reactivació del sector 
 

Els seus destinataris són els consells comarcals de la província de Barcelona que 
compleixin el requisit de tenir un índex d'especialització en el sector d'automoció 
superior o igual al 25 % respecte a la província de Barcelona. 
 
L'índex d'especialització resulta del quocient entre el pes d'assalariats en el sector de 
l'automoció respecte dels assalariats totals a nivell comarcal i el pes dels assalariats 
en el sector de l'automoció respecte dels assalariats totals a nivell provincial. 
 
Per al càlcul de l'índex de especialització, es pren com a referència les dades dels 
assalariats del 2on trimestre de 2020, subministrades per l'Observatori del Treball i 
Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, i es considera activitat de la indústria 
de l’automoció la dels epígrafs de la CCAE-2009 següents: 
 
291 - Fabricació de vehicles de motor 
292 - Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i 
semiremolcs 
293 - Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus 
Motors 
 
4. En l’informe emès per aquest centre gestor que s’incorpora a l’expedient, s’ha 

deixat constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons, que serà el resultat de sumar aquests dos criteris: 

 
Criteri 1. Import fixe pel manteniment d’una estructura mínima de suport.  
 Cada ens local beneficiari rebrà 25.000 € per tal d’assegurar l’estructura 

mínima necessària. 
 

Criteri 2. Import variable en funció del pes d’assalariats a la indústria de 
l'automoció de la comarca respecte el nombre d’assalariats a la indústria 
de l'automoció del total de la província. 
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5. La quantia total amb la que es va dotar inicialment aquest fons és d’un milió trenta-
un mil dos-cents cinquanta euros (1.031.250,00 €) distribuïda de la següent 
manera: 

 

 Per l’anualitat 2021: vuit-cents vint-i-cinc mil euros (825.000,00 €) i  

 Per l’anualitat 2022: dos-cents sis mil dos-cents cinquanta euros (206.250,00 €). 
 

Cal tenir present que d’acord amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir 
els imports entre aplicacions pressupostàries, sense que dita redistribució comporti 
un increment en el pressupost inicial assignat. 

 
6. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
7. 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. 

 
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 del fons de prestació “Suport al sector de 
l’automoció” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 

Import 
concedit 2022 

(EUR) 
Operació  Posició  

Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès 

P5800013D 21/Y/299753 73.910,91 18.477,73 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

Consell Comarcal de 
l’Anoia 

P5800006H 21/Y/299752 23.977,73 5.994,43 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B 21/Y/299751 130.022,27 32.505,57 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 21/Y/299750 
 

235.982,18 58.995,55 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 21/Y/299749 23.639,20 5.909,80 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 21/Y/299748 39.338,53 9.834,63 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 21/Y/299747 199.505,57 49.876,39 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 21/Y/299746 
 

98.623,61 24.655,90 
Condicionat a l’ajustament 

de valor 
 

       

 
 

 
Imports totals 

 
825.000,00€ 

 
206.250,00€ 
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Segon.- REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 
2021 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, 
segons el detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que 
corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari . 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/30100/43900/46289 825.000,00 € 2102900137 

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/30100/43900/46289 206.250,00 € 2102900137 

 
APROVAR l’autorització de la despesa total d’un milió trenta-un mil dos cents 
cinquanta (1.031.250,00 €) euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen en el present acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en 
funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable 
aprovada en el present acord: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30100/43900/46589 825.000,00 € 

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30100/43900/46589 206.250,00 € 

 
Tercer.- APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió trenta-un mil dos cents 
cinquanta (1.031.250,00 €) euros, a càrrec de les aplicacions del pressupost que 
s’indiquen en el present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30100/43900/46589 825.000,00 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 
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Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30100/43900/46589 206.250,00 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

 
Quart.- APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al dia 1 de juny de 2021 per presentar 
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar 
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini 
establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar 
prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. 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. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. 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. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El període d’execució s’estableix en el període global comprés entre l’1 de 
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022, amb una distribució estimativa 
de l’ajut d’acord amb el calendari d’execució de l’actuació.  

 
2.2. La primera justificació voluntària podrà presentar-se fins al 15 de novembre 

de 2021. La segona justificació voluntària, es podrà presentar entre el 2 de 
gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022. La justificació final s’haurà de 
presentar entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023. 

 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. 
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2.4. Són despeses directes elegibles les de personal tècnic propi dedicat 
directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2), el cost empresarial 
anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a; l’assistència i serveis 
tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. i altres com a conseqüència directa de la realització de 
l’acció: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d'equips o espais, etc. 

 

2.5. Són despeses indirectes elegibles les de direcció i coordinació, personal 
administratiu o de suport, despeses generals (subministraments, neteja, 
material d'oficina, assegurances, etc.) i altres , no conseqüència directa de la 
realització de l'acció. Les despeses indirectes no podran ser superiors al 15 % 
de les despeses directes imputables. No són elegibles les despeses 
destinades a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de 
naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. 

 
2.6. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.8. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.12. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
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Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.13. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, no existeix cap 

percentatge de cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total 
de l’actuació. 

 
2.14. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents d’altres 

administracions. 
 
2.15. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.16. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.17. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.18. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.19. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
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2.20. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.21. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 per 
cent de l’import concedit a l’anualitat 2021 el qual s’ha de realitzar un cop es 
presenti l’acceptació expressa. Per a poder pagar la bestreta corresponent a 
l'any 2022, caldrà que el beneficiari hagi justificat el 100 % de la despesa en 
pagaments avançats de la primera anualitat.  
 

3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 15 % 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. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
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de l’endemà de la notificació, per tal que els afectats al·leguin el que estimin 
pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.5. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè.- APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit a 
l’anualitat 2021 el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i un 
segon pagament avançat del 100 per cent de l’anualitat 2022, prèvia justificació del 
100 % de l’anualitat 2021, i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben 
les tresoreries municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19. 
 

Sisè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Setè.- COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local” derivat del Catàleg 2021-2023 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000686).- 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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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 
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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. 

 
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 el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació 
de Barcelona, s’inclou el fons “Observatoris de desenvolupament econòmic local”, 
consistent en el suport destinat a enfortir les activitats i els serveis prestats per la 
Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Aquests 
observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre de manera 
continuada, informació territorial d’interès per a la presa de decisions, amb 
l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic local. Els seus destinataris, que 
es concreten en la part dispositiva del present dictamen, són Ajuntaments de 
municipis de més de 100.000 habitants, Consells Comarcals, Mancomunitats, i 
Consorcis locals, membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local (XODEL). Enguany són 17 ens locals. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor que s’incorpora a l’expedient, s’ha 

deixat constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 
Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local 
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel 
funcionament de l’observatori, el que representa un total de 170.000 €. 
 
Criteri B. Àmbit territorial. El 20 % del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A, 
és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial d’anàlisi 
(municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent: 
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Criteri B. Àmbit territorial (20 %) 
      % Període mesura Font 

Anàlisi supramunicipal: 
 

Fix 

Catàleg de 
productes i 
serveis de la 
XODEL 

 
≥ 20 municipis 20 

 
≤ 19 municipis 15 

Anàlisi municipal ≥ 100.000 
hab. 10 

 

Criteri C. Productes i serveis. El 60 % del fons un cop deduïda la quantitat mínima 
del criteri A, és a dir 138.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats 
desenvolupades el 2020 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL). 
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri 
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 
 

Criteri C. Productes i serveis (60 %) 
     % Període mesura Font 

Productes i serveis   
     ≤ 3 productes permanents 10 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Catàleg de 
productes i 
serveis de la 
XODEL 

   4 a 6 productes 
permanents 20 

   ≥ 7 productes permanents 30 

Servei d'atenció de consultes 10 

Accessibilitat web 10 

Altres1 10 
1. Coordinació projectes, estudis monogràfics sectorials, gestió fons 
documental, gestió bases de dades, col·laboració amb altres agents, twitter, 
etc. 

 

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20 % del fons un cop deduïda la 
quantitat mínima del criteri A, és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció 
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2020 en el marc de 
la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada activitat). 
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri 
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 
 

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20 %) 
    % Període mesura Font 

Assistència1: 
 

  

 
≥ 75 % 15 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Registre de 
participació de 
l'OTEDE  

≥ 50 % i < 74 % 10 

 
≤ 49 % 0 

Participació2 5 
  Actes de cada 

activitat 
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1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, 
reunions, etc.) 

2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL. 

 
6. La quantia total amb la que es dota el fons és de 400.000 €, distribuïda en dues 

anualitats. Per la primera anualitat a l’exercici 2021 amb una quantia de dos-cents 
vuitanta mil euros (280.000,00 €), i per la segona anualitat a l’exercici 2022 amb 
una quantia de cent-vint mil euros (120.000,00 €). Cal tenir present que d’acord 
amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre aplicacions 
pressupostàries, sense que dita redistribució comporti un increment en el 
pressupost inicial assignat. 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
8. 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. 

 
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 del fons de prestació dels “Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023:
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 
concedit 2021 
(EUR) 

Import 
concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Agència de desenvolupament 
del Berguedà 

P5826801B 21/Y/299732 16.859,5 7.225,5 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

Agencia de 
Desenvolupament Econòmic 
del Garraf 

Q0801811A 21/Y/299729 16.273,6 6.974,4 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 21/Y/299745 11.355,4 4.866,6 2103000533 1-2 

Ajuntament de Manresa P0811200E 21/Y/299744 16.543,8 7.090,2 2103000533 3-4 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21/Y/299743 16.750,3 7.178,7 2103000533 5-6 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 21/Y/299742 16.750,3 7.178,7 2103000533 7-8 

Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 21/Y/299741 12.417,3 5.321,7 2103000533 9-10 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda 

P0826000B 21/Y/299740 17.335,5 7.429,5 2103000533 11-12 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21/Y/299739 17.065,3 7.313,7 2103000533 13-14 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 21/Y/299738 16.859,5 7.225,5 2103000533 15-16 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 21/Y/299737 18.236,4 7.815,6 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 21/Y/299736 18.236,4 7.815,6 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 
concedit 2021 
(EUR) 

Import 
concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

P5800007F 21/Y/299734 17.920,7 7.680,3 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 21/Y/299735 17.920,7 7.680,3 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 21/Y/299733 18.236,4 7.815,6 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 21/Y/299731 14.379,4 6.162,6 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

Mancomunitat Penedès-
Garraf 

P0800008E 21/Y/299730 16.859,5 7.225,5 
Condicionat a 
l’ajustament de 
valor 

 

 
Imports 
totals: 
 

 280.000,00 € 120.000,00 €   
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Segon.- REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 
2021 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, 
segons el detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que 
corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari. 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021:  
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/30102/43900/46280 154.922,6 € 2102900138 1 

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/30102/43900/46280 66.395,4 € 2102900138 2 

 
APROVAR l’autorització de la despesa total de dos-cents vint-i-un mil tres cents divuit 
(221.318,00 €) euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en el 
present acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus 
d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el 
present acord: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30102/43900/46380 16.859,5 € 

G/30102/43900/46580 104.930,0 € 

G/30102/43900/46780 33.133,1 € 

 Import total:154.922,6 € 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30102/43900/46380 7.225,5 € 

G/30102/43900/46580 44.970,0 € 

G/30102/43900/46780 14.199,9 € 

 Import total:66.395,4 € 
 
Tercer.- APROVAR la disposició de la despesa total de dos-cents vint-i-un mil tres 
cents divuit (221.318,00 €) euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
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s’indiquen en el present acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en 
funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable i 
autorització de la despesa aprovada a l’acord anterior 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30102/43900/46380 16.859,5 € 

G/30102/43900/46580 104.930,0 € 

G/30102/43900/46780 33.133,1 € 

 Import total:154.922,6 € 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30102/43900/46380 7.225,5 € 

G/30102/43900/46580 44.970,0 € 

G/30102/43900/46780 14.199,9 € 

 Import total:66.395,4 € 
 
Quart.- APROVAR la disposició de la despesa total de cent setanta-vuit mil sis-cents 
vuitanta-dos (178.682,00 €) euros a càrrec de les aplicacions del pressupost que 
s’indiquen en el present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30102/43900/46280 125.077,4 €  

   
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30102/43900/46280 53.604,6 €  

 
Cinquè.- APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juny de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 
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1.2. 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. 

 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. 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. 

 
2. Execució i justificació 
  

2.1. El període d’execució s’estableix en el període global comprés entre l’1 de 
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022, amb una distribució estimativa 
de l’ajut d’acord amb el calendari d’execució de l’actuació.  

 
2.2. La primera justificació voluntària podrà presentar-se fins al 15 de novembre 

de 2021. La segona justificació voluntària, es podrà presentar entre el 2 de 
gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022. La justificació final s’haurà de 
presentar entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023. 

 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 
2.4. Són despeses directes elegibles les de personal tècnic propi dedicat 

directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2), el cost empresarial 
anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a; l’assistència i serveis 
tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. i altres com a conseqüència directa de la realització de 
l’acció: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d'equips o espais, etc. 

 
2.5. Són despeses indirectes elegible les de direcció i coordinació, personal 

administratiu o de suport, despeses generals (subministraments, neteja, 
material d'oficina, assegurances, etc.) i altres no conseqüència directa de la 
realització de l'acció. Les despeses indirectes no podran ser superiors al 15 % 
de les despeses directes imputables. No són elegibles les despeses 
destinades a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de 
naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. 

 
2.6. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 
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2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.8. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.12. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.13. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.14. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents d’altres 

administracions. 
 
2.15. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.16. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
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contractació vigent; i que 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. 

 
2.17. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.18. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.19. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.20. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.21. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Obligació de cofinançament 
 

3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 % del cost de l’actuació. 

 
3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 

75 % de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 
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3.3. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte 

 
4. Pagament 
 

4.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 per 
cent de l’import concedit a l’anualitat 2021 el qual s’ha de realitzar un cop es 
presenti l’acceptació expressa. Per a poder pagar la bestreta corresponent a 
l'any 2022, caldrà que el beneficiari hagi justificat el 100 % de la despesa en 
pagaments avançats de la primera anualitat. 

 
4.2. Si el pagament avançat és inferior a l’import concedit El pagament de l’import 

restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la justificació de 
les despeses. 

 
4.3. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 
5. Renúncia 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 15 per cent 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. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
6.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la notificació per tal que els afectats al·leguin el que estimin 
pertinent.  
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6.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
6.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.5. Amb relació als import 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. 

 
Sisè.- APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit a 
l’anualitat 2021 el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i un 
segon pagament avançat del 100 per cent de l’anualitat 2022, prèvia justificació del 
100 % de l’anualitat 2021, i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben 
les tresoreries municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19. 
 
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè.- COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/0000334).- 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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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 
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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. 

 
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 el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc”, per mitjà del qual es dona suport a les estructures bàsiques per 
al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local. 

 
Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels 
SLO, i assegura la prestació contínua del servei a les persones en situació d'atur o 
en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs 
vacants. Els seus destinataris són els ajuntaments de la província de Barcelona, 
consells comarcals, mancomunitats i consorcis locals.  

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 10/02/2021, que s’incorpora a 

l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 
 

El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents: 
 

a. L'ajut és el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada SLO més 
les taxes de resultats obtinguts (taxa de cobertura d'ofertes i d'inserció) i 
multiplicar-les per l'import per actuació, segons el tram poblacional. 

b. Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals 
realitzades en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es 
ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals 
d'Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies: amb empreses, amb 
persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació. 

c. L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del 
pressupost aprovat per a aquest recurs per a cada tram.  
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d. El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, segons el padró vigent en 
el moment d'aprovació de la convocatòria corresponent (font: INE): 

 

. Entitats locals de més de 50.000 habitants 

. Entitats locals entre 20.001 i 50.000 habitants 

. Entitats locals entre 10.001 i 20.000 habitants 

. Entitats locals entre 5.000 i 10.000 habitants 

. Entitats locals de menys de 5.000 habitants 
 

e. Imports màxim i mínim d'ajut: 90.000 euros i 5.000 euros, respectivament. No 
es concedeix l'ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 
euros. 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 2.550.000 €, 

quantia que és la que finalment es proposa concedir. Cal tenir present que d’acord 
amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre aplicacions 
pressupostàries sense que comporti un increment en el pressupost inicial assignat. 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
8. 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. 

 
9. Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud, no obstant, per a la seva concertació 

l’ens destinatari ha de: 
 

- Tenir concedit el recurs tècnic Plataforma Telemàtica Xaloc. 
- Estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació 

(XALOC). 
- Haver realitzat i registrat un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un 

període de 12 mesos. 
 
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. 
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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 del fons de prestació Els serveis locals d'ocupació 
que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc que s’indiquen en aquest acord, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 21/Y/299728 27.566,20 36.754,93 2103000505/1 

Ajuntament d'Alella P0800300F 21/Y/299727 18.628,00 € 24.837,33 2103000505/2 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 21/Y/299726 19.382,36 25.843,15 2103000505/3 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/299725 33.871,62 45.162,16 2103000505/4 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 21/Y/299724 20.677,45 27.569,93 2103000505/5 

Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/299723 23.301,82 31.069,09 2103000505/6 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 21/Y/299722 32.877,92 43.837,23 2103000505/7 

Ajuntament de Calella P0803500H 21/Y/299721 34.992,01 46.656,01 2103000505/8 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 21/Y/299720 9.292,00 12.389,33 2103000505/9 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 21/Y/299719 34.735,51 46.314,01 2103000505/10 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

P0805000G 21/Y/299718 29.172,10 38.896,13 2103000505/11 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 21/Y/299717 25.020,70 33.360,93 2103000505/12 

Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/299716 42.566,88 56.755,84 2103000505/13 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 21/Y/299715 7.842,06  10.456,08 2103000505/14 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/299714 9.519,55 12.692,73 2103000505/15 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 21/Y/299713 17.483,63 23.311,51 2103000505/16 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 21/Y/299712 21.694,36 28.925,81 2103000505/17 

Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 21/Y/299711 13.796,41 18.395,21 2103000505/18 

Ajuntament de La Garriga P0808700I 21/Y/299710 30.256,47 40.341,96 2103000505/19 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21/Y/299709 33.729,96 44.973,28 2103000505/20 

Ajuntament de Granollers  P0809500B 21/Y/299708 30.483,93 40.645,24 2103000505/21 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 21/Y/299707 31.812,04 42.416,05 2103000505/22 

Ajuntament de La Llagosta P0810400B 21/Y/299706 59.205,00 78.940,00 2103000505/23 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 21/Y/299705 22.248,75 29.665,00 2103000505/24 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/299704 17.518,85 23.358,47 2103000505/25 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 21/Y/299703 31.806,52 42.408,69 2103000505/26 

Ajuntament de Manresa P0811200E 21/Y/299702 44.860,20 59.813,60 2103000505/27 

Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/299701 34.408,30 45.877,73 2103000505/28 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/299700 17.976,09 23.968,12 2103000505/29 

Ajuntament del Masnou P0811700D 21/Y/299699 17.107,86 22.810,48 2103000505/30 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21/Y/299698 90.000,00 120.000,00 2103000505/31 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 21/Y/299697 26.162,27 34.883,03 2103000505/32 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

P0812400J 21/Y/299696 21.659,17 28.878,89 2103000505/33 

Ajuntament de Montgat P0812500G 21/Y/299695 16.088,06 21.450,75 2103000505/34 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 21/Y/299694 30.425,63 40.567,51 2103000505/35 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

P0813500F 21/Y/299693 49.248,20 65.664,27 2103000505/36 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/299692 18.796,25 25.061,67 2103000505/37 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 21/Y/299691 23.826,87 31.769,16 2103000505/38 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/299690 12.478,38 16.637,84 2103000505/39 

Ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans 

P0815500D 21/Y/299689 23.612,94 31.483,92 2103000505/40 

Ajuntament de Pallejà  P0815600B 21/Y/299688 19.071,56 25.428,75 2103000505/41 

Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/299687 26.031,58 34.708,77 2103000505/42 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 21/Y/299686 20.005,72 26.674,29 2103000505/43 

Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/299685 20.348,89 27.131,85 2103000505/44 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 21/Y/299684 11.083,29 14.777,72 2103000505/45 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/299683 27.360,25 36.480,33 2103000505/46 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 21/Y/299682 45.336,29 60.448,39 2103000505/47 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 21/Y/299681 36.835,91 49.114,55 2103000505/48 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21/Y/299680 19.095,24 25.460,32 2103000505/49 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 21/Y/299679 9.232,99 12.310,65 2103000505/50 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 21/Y/299678 27.030,75 36.041,00 2103000505/51 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 21/Y/299677 17.835,75 23.781,00 2103000505/52 

Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/299676 27.964,25 37.285,67 2103000505/53 

Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 21/Y/299675 14.504,42 19.339,23 2103000505/54 

Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca 

P0819500J 21/Y/299674 13.564,43  18.085,91 2103000505/55 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 21/Y/299673 11.465,66 15.287,55 2103000505/56 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 21/Y/299672 34.219,16 45.625,55 2103000505/57 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 21/Y/299671 15.278,87 20.371,83 2103000505/58 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 21/Y/299670 22.661,58 30.215,44 2103000505/59 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 21/Y/299669 29.243,03 38.990,71 2103000505/60 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 21/Y/299668 10.662,02 14.216,03 2103000505/61 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 21/Y/299667 32.093,90 42.791,87 2103000505/62 

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 21/Y/299666 11.228,95 14.971,93 2103000505/63 

Ajuntament de Sant Sadurní 
Anoia 

P0824000D 21/Y/299665 8.867,33 11.823,11 2103000505/64 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 21/Y/299664 15.700,50 20.934,00 2103000505/65 

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 21/Y/299663 12.142,03 16.189,37 2103000505/66 

Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 21/Y/299662 12.379,00 16.505,33 2103000505/67 

Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos 

P0825100A 21/Y/299661 35.397,50 47.196,67 2103000505/68 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 21/Y/299660 18.673,63 24.898,17 2103000505/69 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 21/Y/299659 38.176,60 50.902,13 2103000505/70 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/299658 37.014,13 49.352,17 2103000505/71 

Ajuntament de Sitges P0827000A 21/Y/299657 40.047,88 53.397,17 2103000505/72 

Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/299656 28.018,25 37.357,67 2103000505/73 

Ajuntament de Tordera P0828400B 21/Y/299655 19.381,43 25.841,91 2103000505/74 

Ajuntament de Torelló P0828500I 21/Y/299654 36.661,17 48.881,56 2103000505/75 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/299653 20.800,38 27.733,84 2103000505/76 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 21/Y/299652 17.710,05 23.613,40 2103000505/77 

Ajuntament de Vic P0829900J 21/Y/299651 39.899,32 53.199,09 2103000505/78 

Ajuntament de Viladecans  P0830200B 21/Y/299650 46.188,72 61.584,96 2103000505/79 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/299649 22.874,25 30.499,00 2103000505/80 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 21/Y/299648 31.047,59 41.396,79 2103000505/81 

Ajuntament de Vilanova del 
Camí 

P0830300J 21/Y/299647 19.149,81 25.533,08 2103000505/82 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 21/Y/299646 20.991,88 27.989,17 2103000505/83 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 21/Y/299645 32.345,93 43.127,91 2103000505/84 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/299644 19.325,00 25.766,67 2103000505/85 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 21/Y/299643 18.658,91 24.878,55 2103000505/86 

Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 

P5809508D 21/Y/299642 59.254,16 79.005,55 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

P0800024B 21/Y/299641 17.297,75 23.063,67 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 21/Y/299640 26.267,27 35.023,03 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 21/Y/299639 77.568,90 103.425,20 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

Agència de Desenvolupament 
del Berguedà 

P5826801B 21/Y/299638 28.436,14 37.914,85 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

Consorci del Barri de la Mina P0800080D 21/Y/299637 90.000,00 120.000,00 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

Consorci per a la promoció de 
municipis del Moianès 

Q5856406C 21/Y/299636 30.958,55 41.278,07 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Lluçanès  

P0800097H 21/Y/299635 20.479,13 27.305,51 
condicionat a 
ajustament de 

valor 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari:  
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
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Aplicació 

pressupostària 
Import de 

reducció (EUR) 
Núm. op. "A" Núm. op. "A/" 

G/30101/24100/46280 350.261,90 € 2102000009 2102900129 

 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de tres-cents cinquanta mil dos-
cents seixanta-un euros amb noranta cèntims (350.261,90 €), a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries que s’indiquen en el present acord, com a conseqüència 
de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-
ho a la regularització comptable aprovada en el present acord: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46380 76.551,91 € 

G/30101/24100/46580 103.836,17 € 

G/30101/24100/46780 169.873,82 € 

Total 350.261,90 € 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total de dos milions cinc-cents cinquanta 
mil euros (2.550.000,00 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost que s’indiquen en 
el present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer. 
 

Aplicació pressupostària Import Observacions 

G/30101/24100/46280 2.199.738,10 €  

G/30101/24100/46380 76.551,91 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord anterior 

G/30101/24100/46580 103.836,17 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord anterior 

G/30101/24100/46780 169.873,82 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord anterior 

Total  2.550.000,00 €  

 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juny de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. 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. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
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1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. 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. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris.  
 

Es poden justificar com a despeses directes: 
 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per 
tècnic. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d'equips o espais, etc. 

 
Despeses indirectes: com a màxim el 15 % del cost de despeses directes 
elegibles: 

 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, 
assegurances, etc.) 

 Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses.  
 
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, així com la 
documentació tècnica associada i un exemplar dels materials editats i altres 
materials elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació 
subvencionada, d’acord amb la modalitat d’execució.  

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 
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2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 per cent de les despeses 

directes imputades.  
 

2.11. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 

 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
contractació vigent; i que 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. 
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2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 
actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.17. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables 

i les categories de la Plataforma Telemàtica Xaloc de la Diputació de 
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per 
a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, entre 
d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.  

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Obligació de cofinançament 
 

3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 % del cost de l’actuació. Resten exempts de l'obligació de cofinançar 
els municipis de fins a 1.000 habitants. 

 
3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 

75 % de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
4. Pagament 
 

4.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 % 
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respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa.  

 
4.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les despeses. 
 
4.3. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 
5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 15 % 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.  

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut.  

 
6.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la recepció de la notificació per tal que els afectats al·leguin el 
que estimin pertinent.  

 
6.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
6.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.5. 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 
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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. 

 
Sisè. APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19.  
 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000338).- 
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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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. 

 
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). 
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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 el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc”, per mitjà del qual es dona suport a les estructures bàsiques per 
al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local. 

 
Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels 
SLO, i assegura la prestació contínua del servei a les persones en situació d'atur o 
en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs 
vacants. Els seus destinataris són els ajuntaments de la província de Barcelona, 
consells comarcals, mancomunitats i consorcis locals.  

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 10/02/2021, que s’incorpora a 

l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 
 

El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents: 
 

a. L'ajut és el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada SLO més 
les taxes de resultats obtinguts (taxa de cobertura d'ofertes i d'inserció) i 
multiplicar-les per l'import per actuació, segons el tram poblacional. 

b. Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals 
realitzades en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es 
ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals 
d'Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies: amb empreses, amb 
persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació. 

c. L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del 
pressupost aprovat per a aquest recurs per a cada tram.  

d. El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, segons el padró vigent en 
el moment d'aprovació de la convocatòria corresponent (font: INE): 

 
. Entitats locals de més de 50.000 habitants 
. Entitats locals entre 20.001 i 50.000 habitants 
. Entitats locals entre 10.001 i 20.000 habitants 
. Entitats locals entre 5.000 i 10.000 habitants 
. Entitats locals de menys de 5.000 habitants 
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e. Imports màxim i mínim d'ajut: 90.000 euros i 5.000 euros, respectivament. No 
es concedeix l'ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 
euros. 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 2.550.000 €, 

quantia que és la que finalment es proposa concedir. Cal tenir present que d’acord 
amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre aplicacions 
pressupostàries sense que comporti un increment en el pressupost inicial assignat. 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
8. 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. 

 

9. Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud, no obstant, per a la seva concertació 
l’ens destinatari ha de: 

 

- Tenir concedit el recurs tècnic Plataforma Telemàtica Xaloc. 
- Estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació 

(XALOC). 
- Haver realitzat i registrat un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un 

període de 12 mesos. 
 
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 
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Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació Els serveis locals d'ocupació 
que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc que s’indiquen en aquest acord, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 21/Y/299728 27.566,20 36.754,93 2103000505/1 

Ajuntament d'Alella P0800300F 21/Y/299727 18.628,00 € 24.837,33 2103000505/2 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 21/Y/299726 19.382,36 25.843,15 2103000505/3 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/299725 33.871,62 45.162,16 2103000505/4 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 21/Y/299724 20.677,45 27.569,93 2103000505/5 

Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/299723 23.301,82 31.069,09 2103000505/6 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 21/Y/299722 32.877,92 43.837,23 2103000505/7 

Ajuntament de Calella P0803500H 21/Y/299721 34.992,01 46.656,01 2103000505/8 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 21/Y/299720 9.292,00 12.389,33 2103000505/9 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 21/Y/299719 34.735,51 46.314,01 2103000505/10 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

P0805000G 21/Y/299718 29.172,10 38.896,13 2103000505/11 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 21/Y/299717 25.020,70 33.360,93 2103000505/12 

Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/299716 42.566,88 56.755,84 2103000505/13 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 21/Y/299715 7.842,06  10.456,08 2103000505/14 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/299714 9.519,55 12.692,73 2103000505/15 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 21/Y/299713 17.483,63 23.311,51 2103000505/16 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 21/Y/299712 21.694,36 28.925,81 2103000505/17 

Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 21/Y/299711 13.796,41 18.395,21 2103000505/18 

Ajuntament de La Garriga P0808700I 21/Y/299710 30.256,47 40.341,96 2103000505/19 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21/Y/299709 33.729,96 44.973,28 2103000505/20 

Ajuntament de Granollers  P0809500B 21/Y/299708 30.483,93 40.645,24 2103000505/21 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 21/Y/299707 31.812,04 42.416,05 2103000505/22 

Ajuntament de La Llagosta P0810400B 21/Y/299706 59.205,00 78.940,00 2103000505/23 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 21/Y/299705 22.248,75 29.665,00 2103000505/24 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/299704 17.518,85 23.358,47 2103000505/25 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 21/Y/299703 31.806,52 42.408,69 2103000505/26 

Ajuntament de Manresa P0811200E 21/Y/299702 44.860,20 59.813,60 2103000505/27 

Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/299701 34.408,30 45.877,73 2103000505/28 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/299700 17.976,09 23.968,12 2103000505/29 

Ajuntament del Masnou P0811700D 21/Y/299699 17.107,86 22.810,48 2103000505/30 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21/Y/299698 90.000,00 120.000,00 2103000505/31 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 21/Y/299697 26.162,27 34.883,03 2103000505/32 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

P0812400J 21/Y/299696 21.659,17 28.878,89 2103000505/33 

Ajuntament de Montgat P0812500G 21/Y/299695 16.088,06 21.450,75 2103000505/34 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 21/Y/299694 30.425,63 40.567,51 2103000505/35 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

P0813500F 21/Y/299693 49.248,20 65.664,27 2103000505/36 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/299692 18.796,25 25.061,67 2103000505/37 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 21/Y/299691 23.826,87 31.769,16 2103000505/38 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/299690 12.478,38 16.637,84 2103000505/39 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans 

P0815500D 21/Y/299689 23.612,94 31.483,92 2103000505/40 

Ajuntament de Pallejà  P0815600B 21/Y/299688 19.071,56 25.428,75 2103000505/41 

Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/299687 26.031,58 34.708,77 2103000505/42 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 21/Y/299686 20.005,72 26.674,29 2103000505/43 

Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/299685 20.348,89 27.131,85 2103000505/44 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 21/Y/299684 11.083,29 14.777,72 2103000505/45 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/299683 27.360,25 36.480,33 2103000505/46 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 21/Y/299682 45.336,29 60.448,39 2103000505/47 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 21/Y/299681 36.835,91 49.114,55 2103000505/48 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21/Y/299680 19.095,24 25.460,32 2103000505/49 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 21/Y/299679 9.232,99 12.310,65 2103000505/50 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 21/Y/299678 27.030,75 36.041,00 2103000505/51 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 21/Y/299677 17.835,75 23.781,00 2103000505/52 

Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/299676 27.964,25 37.285,67 2103000505/53 

Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 21/Y/299675 14.504,42 19.339,23 2103000505/54 

Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca 

P0819500J 21/Y/299674 13.564,43  18.085,91 2103000505/55 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 21/Y/299673 11.465,66 15.287,55 2103000505/56 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 21/Y/299672 34.219,16 45.625,55 2103000505/57 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 21/Y/299671 15.278,87 20.371,83 2103000505/58 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 21/Y/299670 22.661,58 30.215,44 2103000505/59 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 21/Y/299669 29.243,03 38.990,71 2103000505/60 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 21/Y/299668 10.662,02 14.216,03 2103000505/61 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 21/Y/299667 32.093,90 42.791,87 2103000505/62 

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 21/Y/299666 11.228,95 14.971,93 2103000505/63 

Ajuntament de Sant Sadurní 
Anoia 

P0824000D 21/Y/299665 8.867,33 11.823,11 2103000505/64 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 21/Y/299664 15.700,50 20.934,00 2103000505/65 

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 21/Y/299663 12.142,03 16.189,37 2103000505/66 

Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 21/Y/299662 12.379,00 16.505,33 2103000505/67 

Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos 

P0825100A 21/Y/299661 35.397,50 47.196,67 2103000505/68 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 21/Y/299660 18.673,63 24.898,17 2103000505/69 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 21/Y/299659 38.176,60 50.902,13 2103000505/70 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/299658 37.014,13 49.352,17 2103000505/71 

Ajuntament de Sitges P0827000A 21/Y/299657 40.047,88 53.397,17 2103000505/72 

Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/299656 28.018,25 37.357,67 2103000505/73 

Ajuntament de Tordera P0828400B 21/Y/299655 19.381,43 25.841,91 2103000505/74 

Ajuntament de Torelló P0828500I 21/Y/299654 36.661,17 48.881,56 2103000505/75 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/299653 20.800,38 27.733,84 2103000505/76 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 21/Y/299652 17.710,05 23.613,40 2103000505/77 

Ajuntament de Vic P0829900J 21/Y/299651 39.899,32 53.199,09 2103000505/78 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Viladecans  P0830200B 21/Y/299650 46.188,72 61.584,96 2103000505/79 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/299649 22.874,25 30.499,00 2103000505/80 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 21/Y/299648 31.047,59 41.396,79 2103000505/81 

Ajuntament de Vilanova del 
Camí 

P0830300J 21/Y/299647 19.149,81 25.533,08 2103000505/82 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 21/Y/299646 20.991,88 27.989,17 2103000505/83 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 21/Y/299645 32.345,93 43.127,91 2103000505/84 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/299644 19.325,00 25.766,67 2103000505/85 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 21/Y/299643 18.658,91 24.878,55 2103000505/86 

Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 

P5809508D 21/Y/299642 59.254,16 79.005,55 
condicionat a 

ajustament de valor 

Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

P0800024B 21/Y/299641 17.297,75 23.063,67 
condicionat a 

ajustament de valor 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 21/Y/299640 26.267,27 35.023,03 
condicionat a 

ajustament de valor 

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 21/Y/299639 77.568,90 103.425,20 
condicionat a 

ajustament de valor 

Agència de Desenvolupament 
del Berguedà 

P5826801B 21/Y/299638 28.436,14 37.914,85 
condicionat a 

ajustament de valor 

Consorci del Barri de la Mina P0800080D 21/Y/299637 90.000,00 120.000,00 
condicionat a 

ajustament de valor 

Consorci per a la promoció de 
municipis del Moianès 

Q5856406C 21/Y/299636 30.958,55 41.278,07 
condicionat a 

ajustament de valor 

Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Lluçanès  

P0800097H 21/Y/299635 20.479,13 27.305,51 
condicionat a 

ajustament de valor 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari:  
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import de 
reducció (EUR) 

Núm. op. "A" Núm. op. "A/" 

G/30101/24100/46280 350.261,90 € 2102000009 2102900129 

 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de tres-cents cinquanta mil dos-
cents seixanta-un euros amb noranta cèntims (350.261,90 €), a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries que s’indiquen en el present acord, com a conseqüència 
de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-
ho a la regularització comptable aprovada en el present acord: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46380 76.551,91 € 

G/30101/24100/46580 103.836,17 € 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

G/30101/24100/46780 169.873,82 € 

Total 350.261,90 € 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total de dos milions cinc-cents cinquanta 
mil euros (2.550.000,00 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost que s’indiquen en 
el present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer. 
 

Aplicació pressupostària Import Observacions 

G/30101/24100/46280 2.199.738,10 €  

G/30101/24100/46380 76.551,91 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord anterior 

G/30101/24100/46580 103.836,17 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord anterior 

G/30101/24100/46780 169.873,82 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord anterior 

Total  2.550.000,00 €  

 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juny de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. 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. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 

 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. 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. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
depeses dels ens destinataris.  

 
Es poden justificar com a despeses directes: 

 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per 
tècnic. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer 
o leasing d'equips o espais, etc. 

 
Despeses indirectes: com a màxim el 15 % del cost de despeses directes 
elegibles: 

 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, 
assegurances, etc.). 

 Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses.  
 

A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, així com la 
documentació tècnica associada i un exemplar dels materials editats i altres 
materials elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació 
subvencionada, d’acord amb la modalitat d’execució.  

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 
 

2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 
cal especificar el percentatge d’imputació. 

 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 
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2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 per cent de les despeses 

directes imputades.  
 

2.11. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 

 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.17. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables 

i les categories de la Plataforma Telemàtica Xaloc de la Diputació de 
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Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per 
a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, entre 
d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.  

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Obligació de cofinançament 
 

3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 % del cost de l’actuació. Resten exempts de l'obligació de cofinançar 
els municipis de fins a 1.000 habitants. 

 
3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 

75 % de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
4. Pagament 
 

4.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 % 
respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa.  
 

4.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 
presentació de la justificació de les despeses. 

 

4.3. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
5. Renúncia 
 

5.1. 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. 

 
5.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 15 % 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.  

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut.  

 

6.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 
anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la recepció de la notificació per tal que els afectats al·leguin el 
que estimin pertinent.  

 

6.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 
ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 

 
6.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.5. 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. 

 
Sisè. APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19.  
 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
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28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses 
de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/508).- 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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 
13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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. 

 
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 el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació 
de Barcelona, s’inclou el fons “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat”, per mitjà del qual es dona suport per enfortir i 
dinamitzar el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la 
terra i del mar, d’acord amb el Pla Estratègic i Operatiu de la Xarxa de Productes 
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de la Terra (en endavant, la Xarxa). Les activitats s’han d’emmarcar en les línies 
estratègiques de la Xarxa. Els seus destinataris són els consells comarcals i els 
consorcis locals adherits a la Xarxa de Productes de la Terra. 
 
La Xarxa és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit supramunicipal sense 
personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. La Xarxa, amb més de 1.000 empreses censades, té la finalitat 
d’enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la 
terra i el mar de la província de Barcelona.  
 

5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 24 de febrer de 2021, que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 
Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació utilitzats per al 
repartiment entre els ens locals membres de la Xarxa dels recursos disponibles 
per al període 2021-22 són:   
 

 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 20.000,00 
euros per a cada ens local destinatari entenent que aquesta quantitat permet 
assegurar l’estructura mínima per donar suport a les empreses del sector en 
l’àmbit territorial de cada ens local. En conseqüència, per a aquest concepte, 
l’import de la quantitat mínima assignada global ascendeix a un total de 
240.000,00 euros. 

 
La resta de l’import del fons es distribueix d’acord amb els següents criteris de 
distribució: 
 
A) Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit 

empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de 
Barcelona (segons dades dels censos de desembre del 2020, dades 
subministrades pels ens locals el desembre del 2020). La quantitat assignada a 
cada ens local per aquest criteri (A) prové de distribuir el 30 % del fons total un 
cop deduïda la quantitat mínima (240.000,00 euros), és a dir 168.000,00 euros, 
en funció de la proporció d’empreses que cada ens local té sobre el total del 
cens. 

 
B) Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en 

les activitats desenvolupades al 2019 i 2020 (segons dades subministrades 
pels ens locals el desembre del 2020, es calcula la mitjana de les empreses 
que han rebut suport directe per part de l’ens el 2019 i el 2020). S’assigna una 
puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada ens local per 
aquest criteri (B) prové de distribuir el 30 % del fons total un cop deduïda la 
quantitat mínima (240.000,00 euros), és a dir 168.000,00 euros, en funció de la 
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puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total de 
puntuacions.   

 

C) Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local els 
anys 2019 i 2020 en les línies L1, L2 i L3 del Pla Estratègic i Operatiu 2016-20 
de la Xarxa (segons dades subministrades pels ens locals el desembre del 
2020, es calcula la mitjana de les empreses que han participat en aquestes 
tipologies d’activitats el 2019 i el 2020). Aquí es compta el nombre d’empreses 
amb repetició en funció del nombre d’accions diferents on hagin participat. 
S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada 
ens local per aquest criteri (C) prové de distribuir el 30 % del fons total un cop 
deduïda la quantitat mínima (240.000,00 euros), és a dir 168.000,00 euros, en 
funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la 
suma total de puntuació.  

 

D) Nombre d’empreses del Cens que han participat per primera vegada en les 
activitats desenvolupades en els anys 2019 i 2020 per part de l’ens local 
(segons dades subministrades pels ens locals el desembre del 2020). 
S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada 
ens local per aquest criteri (D) prové de distribuir el 10 % del fons total un cop 
deduïda la quantitat mínima (240.000,00 euros), és a dir 56.000,00 euros, en 
funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la 
suma total de puntuació.  

 
6. El quadre següent presenta les valoracions que s’assigna a cada tram de resultats 

pels dos darrers criteris d’assignació de recursos: 
 

 
 

9 ≤ Z < 11 11 ≤ Z < 13 13 ≤ Z < 15 15 ≤ Z < 17 17 ≤ Z < 19 >= 19

Nombre 

d'empreses que 

participen per 1a. 

vegada en 

accions de la 

Xarxa

0≤ Z < 1 1 ≤ Z<3 3 ≤ Z <5 5 ≤ Z < 7 7 ≤ Z < 9

10 < Y ≤ 20 20 < Y ≤ 30 30 < Y ≤ 40 40 < Y ≤ 50 50 < Y ≤ 70 Y > 70

Y = Nombre 

agregat 

empreses 

formades i 

assessorades

0 ≤ Y ≤ 1 1 < Y ≤ 3 3 < Y ≤ 5 5 < Y ≤ 7 7 < Y ≤ 10

20% < Z ≤ 

30%

30% < Z ≤ 

40%

40% < Z ≤ 

50%

50% < Z ≤ 

65%

65% < Z ≤ 

80%

80% < Z ≤ 

100%

Z = Nº empreses 

amb suport 

directe 

(percentatge 

s/cens)

0% ≤ Z ≤ 1% 1% < Z ≤ 5%
5% < Z ≤ 

10%

10% < Z ≤ 

15%

15% < Z ≤ 

20%

5 6 7 8 9 10
Baremacions 

criteris impacte
0 1 2 3 4
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7. En el quadre següent es relaciona cada ens local destinatari amb l’import de l’ajut 
corresponent i els indicadors de resultats corresponents als criteris de distribució 
del fons: 
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Ens beneficiari

Nombre 

empreses 

cens

Quantitat a 

rebre            

criteri  A

Empreses 

amb suport 

(2019-20)

% empreses 

amb suport 

directe 

s/total cens

Baremació 

%empreses 

s/cens      

(de 1 a 10)

Quantitat a 

rebre      

criteri B

Nombre 

agregat 

empreses 

formades i 

assesssorades 

(amb repetició)

Baremació 

empreses 

formades i 

assessorades              

(de 1 a 10)

Quantitat a 

rebre        

criteri C

Emprese noves 

Valoració 209-

20

Baremació 

empreses 

noves (de 1 a 

10)

Quantitat a 

rebre        

criteri D

Agència de Desenvolupament 

del Berguedà
105 13.911,60 49 46,67% 8 13.517,24 46 8 15.101,12 2 1 918,04 20.000,00 63.448,00

Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Garraf (NODE 

Garraf)

43 5.696,80 33 76,74% 9 17.379,32 21 6 11.325,84 2 1 918,04 20.000,00 55.320,00

Consell Comarcal de l'Alt 

Penedès
161 21.332,54 54 33,54% 6 11.586,20 47 8 15.101,12 7 4 3.672,14 20.000,00 71.692,00

Consell Comarcal de l'Anoia 109 14.441,82 20 18,35% 4 7.724,14 28 6 11.325,84 11 6 5.508,20 20.000,00 59.000,00

Consell Comarcal del Bages 65 8.611,34 37 56,92% 8 15.448,28 14 5 9.438,24 8 4 3.672,14 20.000,00 57.170,00

Consell Comarcal del Baix 

Llobregat
112 14.839,34 53 47,32% 7 13.517,24 47 8 15.101,12 18 9 8.262,30 20.000,00 71.720,00

Consell Comarcal del Maresme 124 16.428,54 88 70,97% 9 17.379,32 27 6 11.325,84 18 9 8.262,30 20.000,00 73.396,00

Consell Comarcal d'Osona 150 19.873,42 45 30,00% 5 9.655,18 47 8 15.101,12 24 10 9.180,28 20.000,00 73.810,00

Consell Comarcal del Vallès 

Occidental
99 13.116,52 40 40,40% 6 11.586,20 42 8 15.101,12 10 5 4.590,16 20.000,00 64.394,00

Consell Comarcal del Vallès 

Oriental
157 20.801,48 58 36,94% 7 13.517,24 47 8 15.101,12 9 5 4.590,16 20.000,00 74.010,00

Consorci del Lluçanès 68 9.008,78 60 88,24% 10 19.310,32 61 9 16.988,76 7 4 3.672,14 20.000,00 68.980,00

Consorci per a la Promoció de 

Municipis del Moianès
75 9.937,82 57 76,00% 9 17.379,32 59 9 16.988,76 5 3 2.754,10 20.000,00 67.060,00

TOTALS 1268 168.000,00 594 46,85% 168.000,00 486 168.000,00 121 56.000,00 240.000,00 800.000,00

CRITERI A CRITERI B CRITERI C CRITERI D

10.000 € 

fixos per 

ens local

Import concessió 

2021-2022  
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8. La quantia total amb què es dota el fons és de vuits-cents mil euros (800.000,00 €). 
 
9. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
10. 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. 

 
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 del fons de prestació “Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” que s’indiquen en aquest 
acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023: 
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Ens local NIF  Codi XGL 
Import concedit 

total (EUR)

Import concedit 

2021 (EUR)

Import concedit 

2022 (EUR)

Operació 

comptable 2021

Posició 

2021

Posició 

2022

Agència de Desenvolupament del 

Berguedà
P5826801B 21/Y/299584 63.448,00 € 31.724,00 € 31.724,00 €

Condicionat a 

regularització 

comptable

** **

Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Garraf (NODE Garraf)
Q0801811A 21/Y/299583 55.320,00 € 27.660,00 € 27.660,00 €

Condicionat a 

regularització 

comptable

** **

Consell Comarcal de l'Alt Penedès P5800013D 21/Y/299586 71.692,00 € 35.846,00 € 35.846,00 € 2103000450 1 2

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 21/Y/299587 59.000,00 € 29.500,00 € 29.500,00 € 2103000450 3 4

Consell Comarcal del Bages P5800009B 21/Y/299588 57.170,00 € 28.585,00 € 28.585,00 € 2103000450 5 6

Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 21/Y/299589 71.720,00 € 35.860,00 € 35.860,00 € 2103000450 7 8

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 21/Y/299590 73.396,00 € 36.698,00 € 36.698,00 € 2103000450 9 10

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 21/Y/299585 73.810,00 € 36.905,00 € 36.905,00 € 2103000450 11 12

Consell Comarcal del Vallès 

Occidental
P5800007F 21/Y/299591 64.394,00 € 32.197,00 € 32.197,00 € 2103000450 13 14

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 21/Y/299592 74.010,00 € 37.005,00 € 37.005,00 € 2103000450 15 16

Consorci del Lluçanès P0800097H 21/Y/299593 68.980,00 € 34.490,00 € 34.490,00 €

Condicionat a 

regularització 

comptable

** **

Consorci per a la Promoció dels 

Municipis del Moianès
Q5856406C 21/Y/299594 67.060,00 € 33.530,00 € 33.530,00 €

Condicionat a 

regularització 

comptable

** **

800.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €
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Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari. 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  

G/30103/43300/46580 -127.404,00 € 2102900120 001 

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  

G/30103/43300/46580 -127.404,00 € 2102900120 002 

 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de dos-cents cinquanta-quatre mil 
vuit-cents vuit euros (254.808,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen en el present acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en 
funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable 
aprovada a l’acord segon: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30103/43300/46780 127.404,00 € 

 
Any 2022 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30103/43300/46780 127.404,00 € 

Total (2021-2022): 254.808,00 € 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total de vuit-cents mil euros 
(800.000,00 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost que s’indiquen en el present 
acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30103/43300/46580 272.596,00 €  
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Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30103/43300/46780 127.404,00 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

  400.000,00 € 

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30103/43300/46580 272.595,00 €  

G/30103/43300/46780 127.404,00 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

  400.000,00 € 

 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al dia 1 de juny de 2021 per presentar 
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar 
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini 
establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar 
prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. 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. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. 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. 

 
2. Execució i justificació  

 
2.1. El termini d’execució, que té caràcter pluriennal, està comprès entre l’1 de 

gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022, amb una distribució estimativa 
de l’ajut d’acord amb el calendari d’execució de l’actuació.  
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La primera justificació voluntària serà fins al 15 de novembre de 2021. 
 
La segona justificació voluntària serà entre el dia 2 de gener de 2022 i el 15 
de novembre de 2022. 

 
La justificació final serà entre el dia 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. Es considerarà despesa elegible, en concepte 
de despeses directes, la següent: 

 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups A1 
o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 50.000,00 € per tècnic/a. 
 
- Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 
 
- Altres despeses directes: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció 
i difusió, lloguer o leasing d’equips o espais, etc. 

 
Per a cada exercici, les accions destinades a la participació de les empreses 
del cens en fires i mercats locals no organitzades directament per l’ens local 
es limita a un 10 % del cost total justificat. S’exceptuarà d’aquesta limitació la 
participació en fires professionals, tipus Alimentària o el Fòrum Gastronòmic. 

 
Es consideraran despeses no elegibles les destinades a l’organització directa 
per part de l’ens local d’agromercats o fires. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
Quan es justifiqui l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació tècnica 
d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que s’emmarca 
l’actuació (formulari del tràmit C4. Justificació, del Catàleg que correspongui) i 
un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les 
activitats realitzades. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, d’acord amb les següents 

especificacions: 
 

- Com a màxim el 15 % de les despeses directes imputades. 
 
Es podran imputar les següents: 
 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.). 
- Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció. 
 

2.11. Els ajuts no són compatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació. 

 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
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conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona i el logotip de la Xarxa de Productes de la 
Terra en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació. 

 
2.20. Les activitats, per part dels ens locals, han de formar part del Pla Estratègic i 

Operatiu vigent (PEIO) de la Xarxa de Productes de la Terra. Per a cada 
exercici, cadascun dels ens locals haurà de realitzar obligatòriament i com a 
mínim una activitat en cadascuna de les següents línies de l’esmentat Pla 
Estratègic i Operatiu: L1.- Creació d’empreses; L2.- Optimització de la gestió 
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empresarial; L3.- Innovació productiva. Aquestes activitats han de suposar, 
com a mínim, un 30 % del cost total de l’acció.  

 
3. Obligació de cofinançament  

 
3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 

cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 per cent del cost de l’actuació.  

 
3.2. En conseqüència, l’ajut concedit representa el 75 per cent de l’import de la 

despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà responsable de 
garantir l’aportació dels fons necessària per a complir amb aquesta condició 
de cofinançament, que no pot provenir d’altres ajuts de la Diputació de 
Barcelona. 

 

3.3. Per a un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar de l’ajust del projecte i 
la subvenció es regularitzarà a la baixa, reduint-la proporcionalment a l’efecte 
de mantenir el percentatge de cofinançament previst. 

 
4. Pagament 

 
4.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 

convocatòria del Catàleg 2021. S’estableix, per a la primera anualitat, un 
pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa. 

 
4.2. Pel que fa a la segona anualitat, s’estableix un pagament avançat del 100 per 

cent respecte de l’import concedit a la segona anualitat. Aquest pagament 
avançat s’ha de realitzar quan es produeixi la justificació del 100 per cent de 
l’import de l’anualitat anterior, sempre que el pressupost a càrrec del qual 
s’imputi la despesa estigui obert. Si aquesta justificació supera l’import del 
pagament avançat de la primera anualitat i del pagament que correspondria 
avançar de la segona anualitat, s’ha de pagar l’import total justificat, amb el 
límit de l’import total concedit. 

 
4.3. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les despeses. 
 

En cas que el pagament avançat d’una anualitat sigui inferior a l’import 
concedit, el pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar 
prèvia presentació de la justificació de les despeses. 

 
4.4. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
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5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 15 per cent 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. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
6.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la rebuda de la notificació corresponent, per tal que els 
afectats al·leguin el que estimin pertinent.  

 
6.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
6.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.5. 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. 

 
Sisè. APROVAR els següents pagaments avançats, ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19: 
 

- Un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit a la primera anualitat, 
el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa de la concessió. 
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- Un pagament avançat del 100 per cent respecte de l’import concedit a la segona 
anualitat, el qual s’ha de realitzar quan es produeixi una justificació del 100 per 
cent de l’import de la primera anualitat.  

 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, sol·licitar 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona, en condició de membre titular, a la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsada per la Secretaria de Estado de 
Turismo del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Sociedad 
Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
S.A.M.P (SEGITTUR); i ser part del “Protocolo General de Actuación para la 
participación, impulso, apoyo y promoción de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes”. (Exp. núm. 2021/0003614).- 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 Secretaria de Estado de Turismo del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a 

través de la Sociedad Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas S.A.M.P (en endavant SEGITTUR), va posar en marxa el 
programa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per contribuir a la millora de la 
competitivitat de les destinacions espanyoles des de la perspectiva de la 
sostenibilitat i l'accessibilitat a través de nous models de governança que incloguin 
la innovació i la tecnologia com a eines. 

 
2. Dins d'aquest projecte, la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) es va 

constituir oficialment el 27 de febrer de 2019, mitjançant la signatura per part de 
diferents entitats d’un Protocol General, amb la missió d'impulsar la col·laboració 
públic-pública i publico-privada per situar les destinacions en el centre d'atenció de 
les polítiques públiques en matèria turística, afavorint la millora de la seva 
competitivitat, promovent sinergies i facilitant la necessària transferència de 
coneixement i el desenvolupament de productes, serveis i actuacions de les 
Destinacions Turístiques Intel·ligents. 

 
3. La Red DTI és un projecte que pretén promoure un nou marc de referència per 

consolidar els nivells de desenvolupament i competitivitat del model turístic 
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espanyol actual, al mateix temps que es posen les bases per al que serà un nou 
model basat en innovació, coneixement, tecnologia, accessibilitat i governança 
compartida entre l'Administració Central, l'Autonòmica i la Local. 

 
4. La clàusula segona del Protocol General estableix els següents objectius:  
 

- Promoure la conversió de les destinacions turístiques espanyoles a 
destinacions intel·ligents i la seva adhesió a la Red. 

- Fomentar la col·laboració públic-pública i publico-privada en el 
desenvolupament de productes, serveis i actuacions de les Destinacions 
Turístiques Intel·ligents. 

- Contribuir a garantir el lideratge d’Espanya en matèria d’intel·ligència turística a 
través de les actuacions que realitzi la Red. 

- Garantir la qualitat i l’evolució del projecte DTI. 
 
5. La clàusula setena del Protocol estipula que podran sol·licitar la seva adhesió a la 

Red DTI les destinacions turístiques i institucions públiques o privades pertanyents 
a la indústria turística, tecnològica o altres indústries connexes que vulguin 
contribuir als objectius i activitats objecte del protocol, sota les modalitats de: 
membres titulars; membres institucionals; i membres col·laboradors. 

 
6. Podran ser Membres titulars les entitats locals, d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, que tinguin reconeguda la condició 
de Destinació Turística Intel·ligent, i aquelles que hagin iniciat el procés de 
conversió en una Destinació Turística Intel·ligent segons la metodologia aplicada 
per SEGITTUR amb l'elaboració de la diagnosi i pla d'acció. 

 
7. La Diputació de Barcelona vol treballar per que la Destinació Barcelona esdevingui 

una Destinació Turística Intel·ligent (DTI), entenent aquesta com una destinació 
turística innovadora, consolidada sobre una infraestructura tecnològica 
d'avantguarda, que garanteix el desenvolupament sostenible del territori turístic, 
accessible per a tothom, que faciliti la interacció i integració del visitant amb l'entorn 
i incrementi la qualitat de la seva experiència en el destí i millori la qualitat de vida 
del resident. 

 
8. L'objectiu de les DTI, que s'uneixen a la Red DTI és liderar des de la sostenibilitat, 

el desenvolupament del sector turístic a través de la innovació i la tecnologia, per 
promoure sinergies i transferència de coneixement maximitzant els beneficis de la 
metodologia DTI. 

 
9. La Diputació de Barcelona vol adherir-se a la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes i manifestar el seu desig de contribuir als objectius i activitats establerts 
en el “Protocolo General de Actuación para la participación, impulso, apoyo y 
promoción de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes”, signat en data 27 de 
febrer de 2019. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist el “Protocolo General de Actuación para la participación, impulso, apoyo y 

promoción de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes”, de data 27 de febrer de 
2019 i el Reglamento de Funcionamiento de los Órganos de Gestión de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes que s’adjunten com a annex I i II respectivament. 

 
2. D’acord amb la clàusula 1 del Protocol General d’actuació, la seva formalització no 

implica compromisos jurídics concrets i exigibles ni, en particular, obligacions de 
caràcter econòmic per ninguna de les parts, sense perjudici de les obligacions que 
puguin contraure les parts en els corresponents instruments de col·laboració 
previstos en la clàusula quarta. 

 
3. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 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 
Presidència número 14600/19 de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 19 de desembre de 2019.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. SOL·LICITAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona, en condició de membres 
titulars, a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsada per la Secretaria de 
Estado de Turismo del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Sociedad 
Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas S.A.M.P 
(SEGITTUR); i ser part del “Protocolo General de Actuación para la participación, 
impulso, apoyo y promoción de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes”, d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex I. 
 
Segon. AUTORITZAR al diputat delegat de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, per a la signatura del formulari d’adhesió adjunt (Annex 
III). 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Secretaria de Estado de Turismo del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i a la Sociedad Mercantil Estatal para la gestión 
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas S.A.M.P (SEGITTUR).” 
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Documents vinculats 
 
Protocol(32064003a7c095c2ff1c) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor FONT URGELL, XAVIER (FIRMA)  24/02/2021, 10:24 
 
Reglament(6830659d89004bc20a6d) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  FONT URGELL, XAVIER (FIRMA)  24/02/2021, 10:25 
 
Sol·licitud(1ad7799ef84c10722f8b) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  FONT URGELL, XAVIER (FIRMA) 24/02/2021, 10:26 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació "Activitats culturals del cicle festiu", en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/559).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
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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 el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Activitats culturals del cicle festiu”, per mitjà del qual es 
dona suport al desenvolupament d'activitats de caràcter cultural en el marc de la 
festa major i el cicle festiu del municipi. Inclou el suport a activitats de difusió 
cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d'activitats 
culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local. Els seus destinataris són 
ajuntaments. 

 
5. En l’informe emès per la cap de l’Oficina d’estudis i recursos culturals en data 17 de 

febrer de 2021, que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema 
és el següent: 
 
“Tots els municipis rebran d’entrada una quantitat mínima de 1.500 €, independentment de 
l’assignació obtinguda en el repartiment posterior. 
Es calcula una aportació per habitant calculant el nombre total d’habitants de la província 
(excloent Barcelona ciutat) i repartint el crèdit disponible en funció d’aquest nombre.  

 
Cada municipi percebrà a més de l’aportació mínima de 1.500 € l’import resultant de 
multiplicar el valor 0,06 € pel nombre d’habitants tenint en compte que la població de 
referència a efectes de la valoració és la corresponent al padró vigent en el moment de 
l’aprovació del Catàleg: les dades de població oficials a 1/1/2020.” 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser set-cents deu mil 

euros (710.000.- EUR), mentre que la quantia que finalment es proposa concedir és 
set-cents nou mil set-cents cinquanta-quatre euros (709.754.- EUR). 

 

7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 
aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
destinar-lo a les finalitats que la corporació consideri oportunes. 

 

Fons total disponible  710.000 € 

Fons per reassignar segons nombre d’habitants 245.000 € 
Nombre total d’habitants 4.079.220 
Valor per habitant 0,06€ 
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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 del fons de prestació “Activitats culturals del cicle 
festiu” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 

Operació Posició 

Abrera P0800100J 21/Y/298161 2.252,00 € 2103000411 1 

Aguilar de Segarra P0800200H 21/Y/298160 1.517,00 € 2103000411 2 

Aiguafreda P0801400C 21/Y/298159 1.651,00 € 2103000411 3 

Alella P0800300F 21/Y/298158 2.094,00 € 2103000411 4 

Alpens P0800400D 21/Y/298157 1.516,00 € 2103000411 5 

Arenys de Mar P0800600I 21/Y/298156 2.456,00 € 2103000411 6 

Arenys de Munt P0800700G 21/Y/298155 2.047,00 € 2103000411 7 

Argençola P0800800E 21/Y/298154 1.513,00 € 2103000411 8 

Argentona P0800900C 21/Y/298153 2.252,00 € 2103000411 9 

Artés P0801000A 21/Y/298152 1.846,00 € 2103000411 10 

Avià P0801100I 21/Y/298151 1.633,00 € 2103000411 11 

Avinyó P0801200G 21/Y/298150 1.637,00 € 2103000411 12 

Avinyonet del Penedès P0801300E 21/Y/298149 1.602,00 € 2103000411 13 

Badalona P0801500J 21/Y/298148 14.890,00 € 2103000411 14 

Badia del Vallès P0831200A 21/Y/298147 2.305,00 € 2103000411 15 

Bagà P0801600H 21/Y/298146 1.628,00 € 2103000411 16 

Balenyà P0801700F 21/Y/298145 1.730,00 € 2103000411 17 

Balsareny P0801800D 21/Y/298144 1.692,00 € 2103000411 18 

Barberà del Vallès P0825200I 21/Y/298143 3.500,00 € 2103000411 19 

Begues P0802000J 21/Y/298142 1.938,00 € 2103000411 20 

Bellprat P0802100H 21/Y/298141 1.504,00 € 2103000411 21 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 

Operació Posició 

Berga P0802200F 21/Y/298140 2.506,00 € 2103000411 22 

Bigues i Riells P0802300D 21/Y/298139 2.061,00 € 2103000411 23 

Borredà P0802400B 21/Y/298138 1.528,00 € 2103000411 24 

Cabrera d'Anoia P0802800C 21/Y/298137 1.589,00 € 2103000411 25 

Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/298136 1.785,00 € 2103000411 26 

Cabrils P0803000I 21/Y/298135 1.946,00 € 2103000411 27 

Calaf P0803100G 21/Y/298134 1.719,00 € 2103000411 28 

Calders P0803400A 21/Y/298133 1.563,00 € 2103000411 29 

Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/298132 2.569,00 € 2103000411 30 

Caldes d'Estrac P0803200E 21/Y/298131 1.681,00 € 2103000411 31 

Calella P0803500H 21/Y/298130 2.657,00 € 2103000411 32 

Calldetenes P0822400H 21/Y/298129 1.651,00 € 2103000411 33 

Callús P0803700D 21/Y/298128 1.628,00 € 2103000411 34 

Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/298127 1.511,00 € 2103000411 35 

Campins P0803800B 21/Y/298126 1.532,00 € 2103000411 36 

Canet de Mar P0803900J 21/Y/298125 2.392,00 € 2103000411 37 

Canovelles P0804000H 21/Y/298124 2.510,00 € 2103000411 38 

Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/298123 1.689,00 € 2103000411 39 

Canyelles P0804200D 21/Y/298122 1.782,00 € 2103000411 40 

Capellades P0804300B 21/Y/298121 1.821,00 € 2103000411 41 

Capolat P0804400J 21/Y/298120 1.505,00 € 2103000411 42 

Cardedeu P0804500G 21/Y/298119 2.605,00 € 2103000411 43 

Cardona P0804600E 21/Y/298118 1.778,00 € 2103000411 44 

Carme P0804700C 21/Y/298117 1.547,00 € 2103000411 45 

Casserres P0804800A 21/Y/298116 1.595,00 € 2103000411 46 

Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/298115 1.504,00 € 2103000411 47 

Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/298114 1.509,00 € 2103000411 48 

Castellar del Riu P0804900I 21/Y/298113 1.511,00 € 2103000411 49 

Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/298112 2.969,00 € 2103000411 50 

Castellbell i el Vilar P0805200C 21/Y/298111 1.723,00 € 2103000411 51 

Castellbisbal P0805300A 21/Y/298110 2.252,00 € 2103000411 52 

Castellcir P0805400I 21/Y/298109 1.545,00 € 2103000411 53 

Castelldefels P0805500F 21/Y/298108 5.548,00 € 2103000411 54 

Castellet i la Gornal P0805700B 21/Y/298107 1.643,00 € 2103000411 55 

Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 21/Y/298106 1.510,00 € 2103000411 56 

Castellfollit del Boix P0805800J 21/Y/298105 1.527,00 € 2103000411 57 

Castellgalí P0806000F 21/Y/298104 1.627,00 € 2103000411 58 

Castellnou de Bages P0806100D 21/Y/298103 1.586,00 € 2103000411 59 

Castellolí P0806200B 21/Y/298102 1.538,00 € 2103000411 60 

Castellterçol P0806300J 21/Y/298101 1.653,00 € 2103000411 61 

Castellví de la Marca P0806400H 21/Y/298100 1.595,00 € 2103000411 62 

Castellví de Rosanes P0806500E 21/Y/298099 1.616,00 € 2103000411 63 

Centelles P0806600C 21/Y/298098 1.951,00 € 2103000411 64 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 

Operació Posició 

Cercs P0826800E 21/Y/298097 1.569,00 € 2103000411 65 

Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/298096 4.971,00 € 2103000411 66 

Cervelló P0806700A 21/Y/298095 2.045,00 € 2103000411 67 

Collbató P0806800I 21/Y/298094 1.773,00 € 2103000411 68 

Collsuspina P0806900G 21/Y/298093 1.522,00 € 2103000411 69 

Copons P0807000E 21/Y/298092 1.519,00 € 2103000411 70 

Corbera de Llobregat P0807100C 21/Y/298091 2.393,00 € 2103000411 71 

Cornellà de Llobregat P0807200A 21/Y/298090 6.896,00 € 2103000411 72 

Cubelles P0807300I 21/Y/298089 2.446,00 € 2103000411 73 

Dosrius P0807400G 21/Y/298088 1.839,00 € 2103000411 74 

El Bruc P0802500I 21/Y/298087 1.627,00 € 2103000411 75 

El Brull P0802600G 21/Y/298086 1.515,00 € 2103000411 76 

El Masnou P0811700D 21/Y/298085 2.930,00 € 2103000411 77 

El Papiol P0815700J 21/Y/298084 1.750,00 € 2103000411 78 

El Pla del Penedès P0816300H 21/Y/298083 1.577,00 € 2103000411 79 

El Pont de Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 21/Y/298082 1.734,00 € 2103000411 80 

El Prat de Llobregat P0816800G 21/Y/298081 5.423,00 € 2103000411 81 

Els Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/298080 1.679,00 € 2103000411 82 

Els Prats de Rei P0816900E 21/Y/298079 1.532,00 € 2103000411 83 

Esparreguera P0807500D 21/Y/298078 2.838,00 € 2103000411 84 

Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/298077 4.329,00 € 2103000411 85 

Figaró-Montmany P0813300A 21/Y/298076 1.569,00 € 2103000411 86 

Fígols P0807900F 21/Y/298075 1.503,00 € 2103000411 87 

Fogars de la Selva P0808100B 21/Y/298074 1.588,00 € 2103000411 88 

Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/298073 1.529,00 € 2103000411 89 

Folgueroles P0808200J 21/Y/298072 1.636,00 € 2103000411 90 

Fonollosa P0808300H 21/Y/298071 1.588,00 € 2103000411 91 

Font-rubí P0808400F 21/Y/298070 1.585,00 € 2103000411 92 

Gaià P0808900E 21/Y/298069 1.511,00 € 2103000411 93 

Gallifa P0808600A 21/Y/298068 1.510,00 € 2103000411 94 

Gavà P0808800G 21/Y/298067 4.323,00 € 2103000411 95 

Gelida P0809000C 21/Y/298066 1.960,00 € 2103000411 96 

Gironella P0809100A 21/Y/298065 1.797,00 € 2103000411 97 

Gisclareny P0809200I 21/Y/298064 1.502,00 € 2103000411 98 

Granera P0809400E 21/Y/298063 1.505,00 € 2103000411 99 

Granollers P0809500B 21/Y/298062 5.245,00 € 2103000411 100 

Gualba P0809600J 21/Y/298061 1.593,00 € 2103000411 101 

Guardiola de Berguedà P0809800F 21/Y/298060 1.556,00 € 2103000411 102 

Gurb P0809900D 21/Y/298059 1.663,00 € 2103000411 103 

Igualada P0810100H 21/Y/298058 3.945,00 € 2103000411 104 

Jorba P0810200F 21/Y/298057 1.550,00 € 2103000411 105 

L' Ametlla del Vallès P0800500A 21/Y/298056 2.019,00 € 2103000411 106 

L' Espunyola P0807700J 21/Y/298055 1.515,00 € 2103000411 107 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 

Operació Posició 

L' Esquirol P0825400E 21/Y/298054 1.631,00 € 2103000411 108 

L' Estany P0807800H 21/Y/298053 1.524,00 € 2103000411 109 

L' Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 21/Y/298052 17.663,00 € 2103000411 110 

La Garriga P0808700I 21/Y/298051 2.500,00 € 2103000411 111 

La Granada P0809300G 21/Y/298050 1.632,00 € 2103000411 112 

La Llacuna P0810300D 21/Y/298049 1.554,00 € 2103000411 113 

La Llagosta P0810400B 21/Y/298048 2.315,00 € 2103000411 114 

La Nou de Berguedà P0814100D 21/Y/298047 1.510,00 € 2103000411 115 

La Palma de Cervelló P5831301F 21/Y/298046 1.680,00 € 2103000411 116 

La Pobla de Claramunt P0816400F 21/Y/298045 1.631,00 € 2103000411 117 

La Pobla de Lillet P0816500C 21/Y/298044 1.566,00 € 2103000411 118 

La Quar P0817600J 21/Y/298043 1.503,00 € 2103000411 119 

La Roca del Vallès P0818000B 21/Y/298042 2.145,00 € 2103000411 120 

La Torre de Claramunt P0828600G 21/Y/298041 1.724,00 € 2103000411 121 

Les Cabanyes P0802700E 21/Y/298040 1.559,00 € 2103000411 122 

Les Franqueses del 
Vallès 

P0808500C 21/Y/298039 2.722,00 € 2103000411 123 

Les Masies de Roda P0811500H 21/Y/298038 1.543,00 € 2103000411 124 

Les Masies de Voltregà P0811600F 21/Y/298037 1.688,00 € 2103000411 125 

Lliçà d'Amunt P0810600G 21/Y/298036 2.428,00 € 2103000411 126 

Lliçà de Vall P0810700E 21/Y/298035 1.890,00 € 2103000411 127 

Llinars del Vallès P0810500I 21/Y/298034 2.101,00 € 2103000411 128 

Lluçà P0810800C 21/Y/298033 1.517,00 € 2103000411 129 

Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/298032 2.626,00 € 2103000411 130 

Malla P0811000I 21/Y/298031 1.516,00 € 2103000411 131 

Manlleu P0811100G 21/Y/298030 2.755,00 € 2103000411 132 

Manresa P0811200E 21/Y/298029 6.195,00 € 2103000411 133 

Marganell P0824200J 21/Y/298028 1.516,00 € 2103000411 134 

Martorell P0811300C 21/Y/298027 3.226,00 € 2103000411 135 

Martorelles P0811400A 21/Y/298026 1.789,00 € 2103000411 136 

Masquefa P0811800B 21/Y/298025 2.064,00 € 2103000411 137 

Matadepera P0811900J 21/Y/298024 2.070,00 € 2103000411 138 

Mataró P0812000H 21/Y/298023 9.280,00 € 2103000411 139 

Mediona P0812100F 21/Y/298022 1.642,00 € 2103000411 140 

Moià P0813700B 21/Y/298021 1.883,00 € 2103000411 141 

Molins de Rei P0812200D 21/Y/298020 3.056,00 € 2103000411 142 

Mollet del Vallès P0812300B 21/Y/298019 4.596,00 € 2103000411 143 

Monistrol de Calders P0812700C 21/Y/298018 1.542,00 € 2103000411 144 

Monistrol de Montserrat P0812600E 21/Y/298017 1.688,00 € 2103000411 145 

Montcada i Reixac P0812400J 21/Y/298016 3.708,00 € 2103000411 146 

Montclar P0812900I 21/Y/298015 1.508,00 € 2103000411 147 

Montesquiu P0813000G 21/Y/298014 1.562,00 € 2103000411 148 

Montgat P0812500G 21/Y/298013 2.232,00 € 2103000411 149 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 

Operació Posició 

Montmajor P0813100E 21/Y/298012 1.528,00 € 2103000411 150 

Montmaneu P0813200C 21/Y/298011 1.509,00 € 2103000411 151 

Montmeló P0813400I 21/Y/298010 2.030,00 € 2103000411 152 

Montornès del Vallès P0813500F 21/Y/298009 2.499,00 € 2103000411 153 

Montseny P0813600D 21/Y/298008 1.521,00 € 2103000411 154 

Muntanyola P0812800A 21/Y/298007 1.538,00 € 2103000411 155 

Mura P0813800J 21/Y/298006 1.513,00 € 2103000411 156 

Navarcles P0813900H 21/Y/298005 1.863,00 € 2103000411 157 

Navàs P0814000F 21/Y/298004 1.861,00 € 2103000411 158 

Òdena P0814200B 21/Y/298003 1.720,00 € 2103000411 159 

Olèrdola P0814400H 21/Y/298002 1.726,00 € 2103000411 160 

Olesa de Bonesvalls P0814500E 21/Y/298001 1.610,00 € 2103000411 161 

Olesa de Montserrat P0814600C 21/Y/298000 2.949,00 € 2103000411 162 

Olivella P0814700A 21/Y/297999 1.736,00 € 2103000411 163 

Olost P0814800I 21/Y/297998 1.572,00 € 2103000411 164 

Olvan P0814300J 21/Y/297997 1.551,00 € 2103000411 165 

Orís P0814900G 21/Y/297996 1.519,00 € 2103000411 166 

Oristà P0815000E 21/Y/297995 1.533,00 € 2103000411 167 

Orpí P0815100C 21/Y/297994 1.509,00 € 2103000411 168 

Òrrius P0815200A 21/Y/297993 1.545,00 € 2103000411 169 

Pacs del Penedès P0815300I 21/Y/297992 1.555,00 € 2103000411 170 

Palafolls P0815400G 21/Y/297991 2.077,00 € 2103000411 171 

Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 21/Y/297990 2.394,00 € 2103000411 172 

Pallejà P0815600B 21/Y/297989 2.197,00 € 2103000411 173 

Parets del Vallès P0815800H 21/Y/297988 2.644,00 € 2103000411 174 

Perafita P0815900F 21/Y/297987 1.524,00 € 2103000411 175 

Piera P0816000D 21/Y/297986 2.468,00 € 2103000411 176 

Pineda de Mar P0816200J 21/Y/297985 3.179,00 € 2103000411 177 

Polinyà P0816600A 21/Y/297984 2.010,00 € 2103000411 178 

Pontons P0816700I 21/Y/297983 1.532,00 € 2103000411 179 

Prats de Lluçanès P0817000C 21/Y/297982 1.656,00 € 2103000411 180 

Premià de Dalt P0823000E 21/Y/297981 2.126,00 € 2103000411 181 

Premià de Mar P0817100A 21/Y/297980 3.212,00 € 2103000411 182 

Puigdàlber P0817300G 21/Y/297979 1.531,00 € 2103000411 183 

Puig-reig P0817400E 21/Y/297978 1.758,00 € 2103000411 184 

Pujalt P0817500B 21/Y/297977 1.513,00 € 2103000411 185 

Rajadell P0817700H 21/Y/297976 1.532,00 € 2103000411 186 

Rellinars P0817800F 21/Y/297975 1.549,00 € 2103000411 187 

Ripollet P0817900D 21/Y/297974 3.851,00 € 2103000411 188 

Roda de Ter P0818200H 21/Y/297973 1.889,00 € 2103000411 189 

Rubí P0818300F 21/Y/297972 6.215,00 € 2103000411 190 

Rubió P0818400D 21/Y/297971 1.514,00 € 2103000411 191 

Rupit i Pruit P0818500A 21/Y/297970 1.516,00 € 2103000411 192 
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Sabadell P0818600I 21/Y/297969 14.491,00 € 2103000411 193 

Sagàs P0818700G 21/Y/297968 1.509,00 € 2103000411 194 

Saldes P0818900C 21/Y/297967 1.517,00 € 2103000411 195 

Sallent P0819000A 21/Y/297966 1.904,00 € 2103000411 196 

Sant Adrià de Besòs P0819300E 21/Y/297965 3.747,00 € 2103000411 197 

Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 21/Y/297964 1.505,00 € 2103000411 198 

Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 21/Y/297963 3.154,00 € 2103000411 199 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 21/Y/297962 2.168,00 € 2103000411 200 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 21/Y/297961 1.872,00 € 2103000411 201 

Sant Bartomeu del Grau P0819800D 21/Y/297960 1.553,00 € 2103000411 202 

Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/297959 6.570,00 € 2103000411 203 

Sant Boi de Lluçanès P0820000H 21/Y/297958 1.535,00 € 2103000411 204 

Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 21/Y/297957 1.706,00 € 2103000411 205 

Sant Celoni P0820100F 21/Y/297956 2.588,00 € 2103000411 206 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 21/Y/297955 1.750,00 € 2103000411 207 

Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/297954 7.079,00 € 2103000411 208 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 21/Y/297953 1.561,00 € 2103000411 209 

Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 21/Y/297952 1.672,00 € 2103000411 210 

Sant Esteve Sesrovires P0820700C 21/Y/297951 1.962,00 € 2103000411 211 

Sant Feliu de Codines P0820900I 21/Y/297950 1.882,00 € 2103000411 212 

Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/297949 4.228,00 € 2103000411 213 

Sant Feliu Sasserra P0821100E 21/Y/297948 1.536,00 € 2103000411 214 

Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 21/Y/297947 2.031,00 € 2103000411 215 

Sant Fruitós de Bages P0821200C 21/Y/297946 2.030,00 € 2103000411 216 

Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 21/Y/297945 1.712,00 € 2103000411 217 

Sant Iscle de Vallalta P0819200G 21/Y/297944 1.581,00 € 2103000411 218 

Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 21/Y/297943 1.502,00 € 2103000411 219 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 21/Y/297942 2.160,00 € 2103000411 220 

Sant Joan Despí P0821600D 21/Y/297941 3.556,00 € 2103000411 221 

Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 21/Y/297940 1.514,00 € 2103000411 222 

Sant Julià de Vilatorta P0821800J 21/Y/297939 1.688,00 € 2103000411 223 

Sant Just Desvern P0821900H 21/Y/297938 2.620,00 € 2103000411 224 

Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 21/Y/297937 1.646,00 € 2103000411 225 

Sant Llorenç Savall P0822100D 21/Y/297936 1.645,00 € 2103000411 226 
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Sant Martí d'Albars P0822300J 21/Y/297935 1.507,00 € 2103000411 227 

Sant Martí de Centelles P0822200B 21/Y/297934 1.571,00 € 2103000411 228 

Sant Martí de Tous P0822600C 21/Y/297933 1.574,00 € 2103000411 229 

Sant Martí Sarroca P0822700A 21/Y/297932 1.696,00 € 2103000411 230 

Sant Martí Sesgueioles P0822800I 21/Y/297931 1.521,00 € 2103000411 231 

Sant Mateu de Bages P0822900G 21/Y/297930 1.536,00 € 2103000411 232 

Sant Pere de Ribes P0823100C 21/Y/297929 3.367,00 € 2103000411 233 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 21/Y/297928 1.643,00 € 2103000411 234 

Sant Pere de Torelló P0823300I 21/Y/297927 1.648,00 € 2103000411 235 

Sant Pere de Vilamajor P0823400G 21/Y/297926 1.773,00 € 2103000411 236 

Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/297925 1.509,00 € 2103000411 237 

Sant Pol de Mar P0823500D 21/Y/297924 1.826,00 € 2103000411 238 

Sant Quintí de Mediona P0823600B 21/Y/297923 1.639,00 € 2103000411 239 

Sant Quirze de Besora P0823700J 21/Y/297922 1.629,00 € 2103000411 240 

Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/297921 2.712,00 € 2103000411 241 

Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/297920 1.538,00 € 2103000411 242 

Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 21/Y/297919 2.270,00 € 2103000411 243 

Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 21/Y/297918 1.505,00 € 2103000411 244 

Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 21/Y/297917 1.693,00 € 2103000411 245 

Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 21/Y/297916 2.086,00 € 2103000411 246 

Sant Vicenç de Montalt P0826400D 21/Y/297915 1.887,00 € 2103000411 247 

Sant Vicenç de Torelló P0826500A 21/Y/297914 1.623,00 € 2103000411 248 

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 21/Y/297913 3.196,00 € 2103000411 249 

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 21/Y/297912 1.511,00 € 2103000411 250 

Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 21/Y/297911 1.996,00 € 2103000411 251 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 21/Y/297910 8.727,00 € 2103000411 252 

Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 21/Y/297909 1.637,00 € 2103000411 253 

Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 21/Y/297908 1.583,00 € 2103000411 254 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 21/Y/297907 1.946,00 € 2103000411 255 

Santa Fe del Penedès P0824900E 21/Y/297906 1.522,00 € 2103000411 256 

Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 21/Y/297905 2.114,00 € 2103000411 257 

Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 21/Y/297904 1.961,00 € 2103000411 258 

Santa Maria de Besora P0825300G 21/Y/297903 1.510,00 € 2103000411 259 
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Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 21/Y/297902 1.553,00 € 2103000411 260 

Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/297901 1.511,00 € 2103000411 261 

Santa Maria de Miralles P0825700H 21/Y/297900 1.507,00 € 2103000411 262 

Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 21/Y/297899 2.078,00 € 2103000411 263 

Santa Maria d'Oló P0825800F 21/Y/297898 1.561,00 € 2103000411 264 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 21/Y/297897 3.060,00 € 2103000411 265 

Santa Susanna P0826100J 21/Y/297896 1.713,00 € 2103000411 266 

Santpedor P0819100I 21/Y/297895 1.956,00 € 2103000411 267 

Sentmenat P0826700G 21/Y/297894 2.054,00 € 2103000411 268 

Seva P0826900C 21/Y/297893 1.713,00 € 2103000411 269 

Sitges P0827000A 21/Y/297892 3.273,00 € 2103000411 270 

Sobremunt P0827100I 21/Y/297891 1.505,00 € 2103000411 271 

Sora P0827200G 21/Y/297890 1.513,00 € 2103000411 272 

Subirats P0827300E 21/Y/297889 1.686,00 € 2103000411 273 

Súria P0827400C 21/Y/297888 1.857,00 € 2103000411 274 

Tagamanent P0827600H 21/Y/297887 1.519,00 € 2103000411 275 

Talamanca P0827700F 21/Y/297886 1.513,00 € 2103000411 276 

Taradell P0827800D 21/Y/297885 1.898,00 € 2103000411 277 

Tavèrnoles P0827500J 21/Y/297884 1.519,00 € 2103000411 278 

Tavertet P0828000J 21/Y/297883 1.506,00 € 2103000411 279 

Teià P0828100H 21/Y/297882 1.886,00 € 2103000411 280 

Terrassa P0827900B 21/Y/297881 14.918,00 € 2103000411 281 

Tiana P0828200F 21/Y/297880 2.037,00 € 2103000411 282 

Tona P0828300D 21/Y/297879 2.001,00 € 2103000411 283 

Tordera P0828400B 21/Y/297878 2.551,00 € 2103000411 284 

Torelló P0828500I 21/Y/297877 2.364,00 € 2103000411 285 

Torrelavit P0828700E 21/Y/297876 1.585,00 € 2103000411 286 

Torrelles de Foix P0828800C 21/Y/297875 1.644,00 € 2103000411 287 

Torrelles de Llobregat P0828900A 21/Y/297874 1.864,00 € 2103000411 288 

Ullastrell P0829000I 21/Y/297873 1.625,00 € 2103000411 289 

Vacarisses P0829100G 21/Y/297872 1.910,00 € 2103000411 290 

Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/297871 1.581,00 € 2103000411 291 

Vallcebre P0829300C 21/Y/297870 1.515,00 € 2103000411 292 

Vallgorguina P0829500H 21/Y/297869 1.679,00 € 2103000411 293 

Vallirana P0829600F 21/Y/297868 2.419,00 € 2103000411 294 

Vallromanes P0829700D 21/Y/297867 1.653,00 € 2103000411 295 

Veciana P0829800B 21/Y/297866 1.511,00 € 2103000411 296 

Vic P0829900J 21/Y/297865 4.358,00 € 2103000411 297 

Vilada P0830000F 21/Y/297864 1.525,00 € 2103000411 298 

Viladecans P0830200B 21/Y/297863 5.532,00 € 2103000411 299 

Viladecavalls P0830100D 21/Y/297862 1.953,00 € 2103000411 300 
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Vilafranca del Penedès P0830600C 21/Y/297861 3.909,00 € 2103000411 301 

Vilalba Sasserra P0830700A 21/Y/297860 1.545,00 € 2103000411 302 

Vilanova de Sau P0830400H 21/Y/297859 1.519,00 € 2103000411 303 

Vilanova del Camí P0830300J 21/Y/297858 2.256,00 € 2103000411 304 

Vilanova del Vallès P0831000E 21/Y/297857 1.830,00 € 2103000411 305 

Vilanova i la Geltrú P0830800I 21/Y/297856 5.564,00 € 2103000411 306 

Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/297855 2.044,00 € 2103000411 307 

Vilassar de Mar P0821700B 21/Y/297854 2.762,00 € 2103000411 308 

Vilobí del Penedès P0830500E 21/Y/297853 1.566,00 € 2103000411 309 

Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/297852 1.510,00 € 2103000411 310 

Import Total: 709.754 € 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder destinar-lo a les finalitats que la corporació consideri oportunes: 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  

G/40100/33400/46280 246 2102900117 1 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de set-cents nou mil set-cents 
cinquanta-quatre euros (709.754.- EUR) a càrrec de l’aplicació del pressupost que 
s’indica en el present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/40100/33400/46280 709.754 

 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 

aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució. 
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2. Execució i justificació 

 
2.1. Execució anticipada: execució entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre 

de 2021, i justificació fins al 15 de novembre de 2021. 
 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. Es pot justificar per capítol 1 fins al 30 % de 
l'import de l'ajut, com a màxim. Només es consideren despeses elegibles les 
relacionades directament amb les activitats culturals del cicle festiu que no 
han estat finançades per altres ajuts de la Diputació de Barcelona. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 

d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en 
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la 
presentació de memòries ni formularis tècnics. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 
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2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents d’altres 

administracions. No són compatibles amb finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona. 

 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini, 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona per tal que els afectats al·leguin el que estimin pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 

5.5. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 
s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 

Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
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Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions 
artístiques estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del Circuit de 
la XEM de la Diputació de Barcelona, que s'han vist afectades per les 
regulacions i les mesures derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19 durant el 1r. semestre de 2021 (Exp. núm. 2021/2713).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS  
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius principals 
prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels municipis. 
En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als ajuntaments i 
entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, creació i producció artística en 
l’àmbit, entre d’altres, de les arts en viu i les arts visuals. 
 
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia 
internacional la situació d’emergència de salut provocada per la COVID-19. Davant 
d’aquesta situació s’ha hagut de reaccionar adoptant mesures urgents i contundents 
amb l’objectiu de contribuir a contenir la propagació del virus. 

 
La paràlisi total de l'activitat ha comportat durant l’estat d’alarma la suspensió, 
anul·lació o ajornament de tot tipus d’expressions culturals en viu a altres dates sense 
tenir garanties que finalment es puguin dur a terme. Això ha comportat la rescissió de 
contractes o la no contractació d’actuacions previstes per a enguany i, en definitiva, la 
crisi de molts professionals dels diferents sectors culturals.  
 
En el cas concret dels espais escènics municipals la normalització de l’activitat sembla 
que trigarà en arribar. Aquests equipaments viuen actualment una disminució 
obligatòria del seu aforament per tal de complir amb les distàncies de seguretat entre 
espectadors i en la incertesa d’un tancament eventual de les seves instal·lacions a 
causa de possibles rebrots de la COVID-19. 
 
Tot i els inconvenients, els equipaments adreçats a programar arts escèniques en viu, 
han de ser proactius i fer propostes adreçades al seu públic i a la comunitat. En aquest 
sentit segueixen fent esforços per proporcionar programacions professionals de 
qualitat per als seus públics i facilitats per tal que les companyies i els creadors puguin 
desenvolupar la seva activitat.  
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Les Administracions supra-locals han d’ajudar a oferir alternatives perquè els espais 
escènics municipals ofereixin iniciatives innovadores, dins el camp de la difusió 
artística, per mantenir la seva identitat i la seva viabilitat com a equipaments de servei 
públic.  
 
En el cas de la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant 
diverses mesures que possibilitin pal·liar l’impacte negatiu i donin suport al sector de 
les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte econòmic i 
social ocasionat i alhora ajudin a impulsar la recuperació de les programacions 
artístiques professionals i estables dels espais escènics municipals. 
 

Aquesta convocatòria forma part d’aquestes mesures amb la finalitat de desplegar una 
acció de suport dins del pla de xoc de la Diputació de Barcelona per a la reactivació 
cultural dels municipis de la seva demarcació, per tal que segueixin oferint una 
programació professional a la ciutadania, tot i les restriccions de l’aforament en els 
espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en assistir a espais tancats. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades durant el primer semestre de l’any 2021, 
incloent les actuacions inicialment previstes en aquest període que no es puguin 
realitzar o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la 
no realització de les actuacions, o de la realització de les actuacions en format virtual, 
hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a 
contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
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). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CINC 
CENTS MIL EUROS (500.000,00- EUR) i que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46203, tot i que depenent dels ens beneficiaris també 
poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46701, 
G/40103/33410/46800, G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/48900 del pressupost 
de l’any 2021. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, 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), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 

Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
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 convocatòria (núm. 202120215120012343), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions artístiques 
estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del Circuit de la xarxa d’espais 
escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que s’han vist afectades per les 
regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID 19 durant el primer semestre de 2021, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
IMPULSAR LES PROGRAMACIONS ARTÍSTIQUES ESTABLES MUNICIPALS, DELS 
ENS LOCALS ADHERITS AL PROTOCOL DEL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS 
ESCÈNICS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, QUE S’HAN VIST 
AFECTADES PER LES REGULACIONS I MESURES DERIVADES DE LA GESTIÓ DE LA 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 DURANT EL PRIMER SEMESTRE 
DE L’ANY 2021. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012343 
 
1. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 

 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
I. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a impulsar les programacions artístiques d’arts 
en viu professionals i estables municipals dels espais escènics dels ens locals, adherits al 
protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, 
que s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 durant el primer semestre de l’any 2021. 
 
La finalitat d’aquesta convocatòria és desplegar l’acció de suport dins del pla de xoc de la 
Diputació de Barcelona per a la reactivació cultural dels municipis de la seva demarcació, 
per tal que segueixin oferint una programació professional a la ciutadania, tot i les 
restriccions de l’aforament en els espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en 
assistir a espais tancats. 
 
S’entén per programació professional els espectacles i concerts que van a càrrec de 
creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació 
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acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional de sales de 
Catalunya, més enllà de l’àmbit local. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar activitats planificades durant el primer semestre de l’any 2021, incloent les 
actuacions inicialment previstes en aquest període que no es puguin realitzar o que es 
realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses 
directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització de les 
actuacions, o de la realització de les actuacions en format virtual, hagi estat el compliment 
de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les 
mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
II. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l’Àrea de Cultura, i d’acord amb 
les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 

 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans amb la 
programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 
una tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el 
cinema i/o les arts visuals. 
 

3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
4. Període d’execució 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats professionals realitzades i/o planificades per l’ens local, desenvolupades 
durant el primer semestre de l’any 2021 (entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021). 

 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals 
descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les 
societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens 
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, sempre que no 
estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin la següent condició: 
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 Estar adherits al Protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la 
Diputació de Barcelona, en la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOPB. 
 

2. L’acreditació d’estar adherit al Protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics 
municipals de la Diputació de Barcelona es farà d’ofici. 

 
3. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació 
d’arts escèniques i musicals professionals del primer semestre de l’any 2021. 

 
4. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
6. Documentació a aportar 

 
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 

 
1. Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció de que el sol·licitant sigui un 

ajuntament, entitat municipal descentralitzada o organisme autònom local, o bé sigui una 
entitat pública empresarial, societat mercantil participada per l’ens local o altre ens 
instrumental. Els models es podran descarregar al web, caldrà indicar la documentació 
que s’hi adjunta i hauran d’incorporar la informació següent: 

 
a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats públiques empresarials, societats 

mercantils participades per l’ens local o altres ens instrumentals aportant la 
documentació següent: 

 
 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 
 Escriptura i/o document de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en 

la que consti el darrer objecte social. 
 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 
 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 
 
No caldrà entregar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat lliurada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2019 o 
2020, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a tal 
efecte del model de sol·licitud esmentat. 
 

b) Identificació del representant legal de les entitats públiques empresarials, societats 
mercantils participades per l’ens local o altres ens instrumentals, aportant la 
documentació següent: 
 
 Còpia DNI. 
 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la sol·licitud. 
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c) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís per a les 
comunicacions. 

 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 

 
e) Data i lloc de la sol·licitud. 

 
f) Nom de l’espai/s escènic/s municipal/s. 

 
g) Aforament de l’espai/s escènic/s municipal/s. 

 
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta pugui 
consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el possible 
beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 
 

2. Programació professional estable del primer semestre de l’any 2021, d’acord amb 
l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la 
companyia/professional, nom de l’espectacle/concert, gènere, nombre de passis 
previstos, espai escènic on es programa, aforament total de la sala, aforament ofert 
(nombre de butaques a la venda), previsió de públic no presencial, preu mig de l’entrada. 

 
3. Pressupost de despeses previst per a l’activitat per la qual es demana la subvenció, 

d’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 
 

4. Pressupost d’ingressos previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, 
d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

 
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat. 
 

6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
de la subvenció, d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat. 
 

7. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 4 del model 
normalitzat. 
 

8. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 5 del model normalitzat. 
 

9. En el cas que la sol·licitud sigui per un import superior a 10.000 €, declaració de la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 6 del 
model normalitzat. 
 

10. Elements de difusió de la programació de l’any 2021, si se’n disposa. 
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens sol·licitant. 

 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 10 
dies hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com els seus annexos, podran trobar-se 
a lloc web de la Diputació: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o organismes autònoms 
locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar electrònicament a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la Diputació de 
Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens 
 
En el cas de les entitats públiques empresarials, societats mercantils participades per l’ens 
local o altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la 
base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens local o 
persona apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de 
firma electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació). Els interessats que tinguin dificultats per 
realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases 
(sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el 
termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la 
Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, 
de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els 
horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud. 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o 
a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Criteris de valoració 
 
L’òrgan instructor verificarà el compliment de les condicions que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i avaluarà les sol·licituds d’acord amb 
els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada a continuació: 
 
a) que la programació presentada a la sol·licitud sigui professional i 

ofereixi diversitat de gèneres artístics (teatre, música, dansa, circ, 
màgia, altres)  ...................................................................................   fins a 32 punts 
distribuïts de la següent manera: 
 

 programacions amb un únic gènere  ......................................................  16 punts 

 programacions amb 2 gèneres diferents o més  ....................................  32 punts 
 
S’entén per programació professional els espectacles i concerts que van a càrrec de 
creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació 
acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional de sales de 
Catalunya, més enllà de l’àmbit local. 
 

b) que les funcions presentades a la sol·licitud, siguin amb públic 
presencial o no presencial, formin part de la temporada estable del 
municipi     .........................................................................................   fins a 34 punts 
distribuïts de la següent manera: 
 

 si menys del 25 % de les funcions presentades a la sol·licitud formen part de la 
temporada estable ..................................................................................... 7 punts 

 si entre el 25 % i el 50 % de les funcions presentades a la sol·licitud formen 
part de la temporada estable  .................................................................. 17 punts 

 si entre el 51 % i el 75 % de les funcions presentades a la sol·licitud formen 
part de la temporada estable  .................................................................. 25 punts 

 si més del 75 % de les funcions presentades a la sol·licitud formen part de la 
temporada estable ................................................................................... 34 punts 
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c) que la programació professional presentada a la sol·licitud es porti 
a terme dins de l’espai escènic municipal i amb entrada de 
pagament  .........................................................................................  fins a 34 punts 
distribuïts de la següent manera: 
 

 si menys del 25 % de les funcions presentades a la sol·licitud es porta a terme 
dins de l’espai escènic municipal i amb entrada de pagament  ................ 7 punts 

 si entre el 25 % i el 50 % de les funcions presentades a la sol·licitud es porta a 
terme dins de l’espai escènic municipal i amb entrada de pagament ..... 17 punts 

 ... si entre el 51 % i el 75 % de les funcions presentades a la sol·licitud es porta a 
terme dins de l’espai escènic municipal i amb entrada de pagament ..... 25 punts 

 si més del 75 % de les funcions presentades a la sol·licitud es porta a terme 
dins de l’espai escènic municipal i amb entrada de pagament  .............. 34 punts 

 
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 50 punts. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de 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 durant el primer semestre de l’any 2021, 
incloent les actuacions inicialment previstes en aquest període que no es puguin realitzar o 
que es realitzin en format virtual sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització 
de les actuacions, o de la realització de les actuacions en format virtual, hagi estat el 
compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència 
a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
Les esmentades activitats s’avaluaran 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. 
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que obtinguin una puntuació igual o 
superior a 50 punts. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 50 punts. 
 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 

L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de cinc-cents mil euros (500.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46203, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden 
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veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46701, 
G/40103/33410/46800, G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/48900 del pressupost de 
l’any 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 

 
12. Import individualitzat de les subvencions 

 
El crèdit amb què es dota aquesta convocatòria es distribuirà en funció del nombre de 
butaques dels espais escènics municipals i el nombre de funcions professionals 
programades de les sol·licituds que hagin obtingut 50 o més punts. 
 
Les subvencions a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es 
determinaran a partir de l’aplicació dels càlculs següents: 

 
a) El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció del número total de butaques dels 

espais escènics i el nombre total de funcions professionals programades, des de l’1 de 
gener al 30 de juny de 2021, acreditades pels ens locals destinataris en la formalització 
de la sol·licitud. 

 
Quan en la programació de la temporada presentada pel sol·licitant s’incloguin funcions 
no professionals, aquestes no es tindran en consideració a l’hora de realitzar l’esmentat 
càlcul. 
 
Quan en la programació de la temporada presentada pel sol·licitant s’incloguin funcions 
gratuïtes es considerarà un màxim d’aforament de 300 butaques a l’hora de realitzar el 
càlcul. Les funcions que es facin fora de l’espai escènic pel seu caràcter d’arts de carrer 
o ubicades a l’exterior per garantir les mesures sanitàries derivades de la COVID-19 
també es consideraran amb un aforament màxim de 300 butaques a l’hora de realitzar el 
càlcul. 

 
b) El número total de butaques serà la suma dels resultats dels càlculs individualitzats. Per 

obtenir el càlcul individualitzat de cadascun dels espais escènics municipals es 
multiplicarà l’aforament total dels esmentats espais pel nombre total de funcions 
professionals programades. 

 
c) Pel càlcul de les subvencions caldrà: 

 
1) Dividir l’import total de la convocatòria entre el sumatori total de butaques resultant de 

l’apartat b). La quantitat que resulti determinarà un import fix per butaca. 
 
2) A cada beneficiari li correspondrà la quantia econòmica que resulti de multiplicar 

l’import fix per butaca pel nombre de butaques resultant del càlcul individualitzat 
assenyalat en l’apartat b). Tot això fins a esgotar la dotació econòmica de la 
convocatòria i tenint en compte que l’import de l’ajut a atorgar al beneficiari no serà 
inferior a 1.000 euros ni podrà superar l’import de 15.000 euros. 
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Si un cop atorgats els imports als projectes, restés import pendent d’assignar, aquest es 
distribuirà entre les sol·licituds estimades, i tenint en compte que en cap cas superarà 
l’import màxim de 15.000 euros. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà reduir proporcionalment l’import de suport a 
concedir segons la primera distribució per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 

 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura. 
 
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 i que estarà format per les següents persones: 
 

 President delegat de l’Àrea de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable, o 
persona en qui delegui. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura o persona en qui delegui. 

 Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació. 

 La Gerent de Serveis de Cultura o persona en qui delegui. 

 La Cap de l’Oficina de Difusió Artística o persona en qui delegui, que actuarà com a 
secretària. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 

 
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos. 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer 
en el termini de deu dies des de l’aprovació. 
 
La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província. 
 
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha 
dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 
15. Acceptació de la subvenció 

 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs d’un mes a partir de la publicació 
en el BOPB de l’acord de concessió de les subvencions el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions. 

 
16. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1) Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 

 
4) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
5) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
6) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS. 
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L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
17. Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
a) Despeses directament vinculades amb la programació professional presentada: lloguer 

dels espais d’actuació; lloguer de material escènic, de so, d’il·luminació, de streaming i 
assistència de personal tècnic; lloguer i transport d’instruments; contractació de personal 
extern de suport (personal de sala, control d’accés, taquilla, informació i control de 
seguretat i higiene, etc...); contractació d’ADSL addicional per tal de poder programar en 
streaming. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de difusió, de 

promoció i fidelització de públics relacionades amb la programació del primer semestre 
de l’any 2021 i les despeses en pàgines web, noves tecnologies i actualitzacions dels 
sistemes de vendes d’entrades per tal d’adequar-se a la normativa vigent per a la 
protecció del públic. 

 
c) Despeses generades per a l’organització de la programació professional no presencial. 
 
d) Despeses generades per a la protecció del públic, dels actors i del personal de l’espai 

escènic. 
 
e) Despeses de viatges i allotjaments corresponents als artistes convidats. 
 
f) Despeses de personal (equip directiu, de gestió, de sala i/o administració) integrat a 

l’estructura de l’ens sol·licitant. 
 
g) Totes aquelles despeses relacionades directament amb la programació professional 

presentada, a excepció dels caixets. 
 

L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

 
Mentre les autoritats governamentals dictaminin resolucions en referència a les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-
19, també es consideraran despeses subvencionables totes les relacionades en aquest 
apartat que formin part del pressupost del projecte subvencionat, derivades de l’activitat 
inicialment prevista que com a conseqüència de la COVID-19 no s’hagi pogut assolir, total o 
parcialment, o s’hagi realitzat en un format no presencial, però que la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció. 

 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
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18. Despeses no subvencionables 
 

No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

a) Caixets de la programació proposada a la sol·licitud. 
 
b) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines. Tampoc són 

subvencionables les quantitats en concepte de distribució de beneficis ni 
d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
c) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 
d) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on 

es desenvolupi l’activitat. 
 
e) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
f) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 

patrimoni de l’entitat. 
 

19. Subcontractació 
 

Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte subvencionat. 

 
20. Forma de pagament 

 
El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia presentació dins del termini establert a tal 
efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen 

 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
21. Termini i forma de justificació 

 
1) Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre el 15 de juliol de 2021 i, com a 

màxim, el dia 15 de novembre de 2021. 
 
2) Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els organismes autònoms 

locals hauran de presentar la seva justificació a través del Portal Municipal de Tràmits 
(PMT) de la Diputació de Barcelona mitjançant certificació de funcionari públic signada 
electrònicament pel secretari/interventor amb el següent contingut: 

 
a) Una relació de totes les funcions professionals programades en el primer semestre de 

l’any 2021 on consti l’aforament total de la sala o espai i el nombre total d’espectadors 
que han assistit (presencials i no presencials, en aquest darrer supòsit, si es disposa 
de les dades). 
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b) Una relació de despeses que haurà d’incorporar la següent informació: relació 
d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la despesa, 
creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament o data de l’obligació 
reconeguda i percentatge imputat a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat 
caldrà que les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens 
beneficiari de la subvenció. 

 
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb  indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

 
c) Que té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents 

originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels 
ingressos que financen l’actuació. 

 
d) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100 % del 

seu cost. 
 
e) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la 

Seguretat Social. 
 

3) Les entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, 
i els altres ens instrumentals hauran de presentar la seva justificació a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant compte justificatiu simplificat signat 
electrònicament pel representant legal amb el següent contingut: 
 
a) Una relació de totes les funcions professionals programades en el primer semestre de 

l’any 2021 on consti l’aforament total de la sala o espai i el nombre total d’espectadors 
que han assistit (presencials i no presencials, en aquest darrer supòsit, si es disposa 
de les dades). 

 
b) Una relació classificada de les despeses que haurà d’incorporar la següent 

informació: identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, 
data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció. 
 
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
Respecte a les despeses imputades en el compte justificatiu simplificat, el beneficiari 
haurà d’adjuntar una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la 
memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació 
de la subvenció. 
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La mostra estarà conformada pels justificants de les despeses relacionades a la 
memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona. Els documents justificatius a presentar seran factures, 
minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els 
requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. 

 
c) Una relació dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada 

amb indicació de l’import i la procedència. 
 

El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a l’activitat 
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4. 
 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període d’execució 
establert a la base 4 i que formin part del pressupost del projecte subvencionat, que no 
s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de l’activitat o de la realització de 
l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions determinades per les 
autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada. 

 
22. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, 
la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 
deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-
ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no hagués presentat la documentació 
justificativa, el centre gestor procedirà a requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es pot 
revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 

 
23. Mesures de garantia 

 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
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24. 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 del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els 
interessos de tercers i no es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 

 

25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
Àrees de la Diputació de Barcelona, altres administracions o ens públics o privats per a la 
mateixa activitat. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa el 
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui. 

 
26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva 
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 
 
28. Causes de reintegrament 

 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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29. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
31. Règim jurídic 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
 
32. Protecció de dades de caràcter personal 

 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de les 
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió. 
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Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre General, Rbla, 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5 de la Resolució 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), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 11 DE MARÇ DE 2021 DE LA JUNTA DE GOVERN 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
IMPULSAR LES PROGRAMACIONS ARTÍSTIQUES ESTABLES MUNICIPALS, DELS 
ENS LOCALS ADHERITS AL PROTOCOL DEL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS 
ESCÈNICS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, QUE S’HAN VIST 
AFECTADES PER LES REGULACIONS I MESURES DERIVADES DE LA GESTIÓ DE LA 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 DURANT EL PRIMER SEMESTRE 
DE L’ANY 2021, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012343 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals 
descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les 
societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals, sempre que no 
estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin la següent condició: 
 

 Estar adherits al Protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la 
Diputació de Barcelona, en la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOPB. 

 
L’acreditació d’estar adherit al Protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics municipals 
de la Diputació de Barcelona es farà d’ofici. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació 
d’arts escèniques i musicals professionals del primer semestre de l’any 2021. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a impulsar les programacions artístiques d’arts 
en viu professionals i estables municipals dels espais escènics dels ens locals, adherits al 
protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, 
que s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 durant el primer semestre de l’any 2021. 

 
La finalitat d’aquesta convocatòria és desplegar l’acció de suport dins del pla de xoc de la 
Diputació de Barcelona per a la reactivació cultural dels municipis de la seva demarcació, 
per tal que segueixin oferint una programació professional a la ciutadania, tot i les 
restriccions de l’aforament en els espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en 
assistir a espais tancats. 
 
S’entén per programació professional els espectacles i concerts que van a càrrec de 
creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació 
acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional de sales de 
Catalunya, més enllà de l’àmbit local. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar activitats planificades durant el primer semestre de l’any 2021, incloent les 
actuacions inicialment previstes en aquest període que no es puguin realitzar o que es 
realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses 
directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització de les 
actuacions, o de la realització de les actuacions en format virtual, hagi estat el compliment 
de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les 
mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l’Àrea de Cultura, i d’acord amb les 
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
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 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans amb la 
programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 
una tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el 
cinema i/o les arts visuals. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de cinc-cents mil euros (500.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46203, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden 
veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46701, 
G/40103/33410/46800, G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/48900 del pressupost de 
l’any 2021. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 10 
dies hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com els seus annexos, podran trobar-se 
a lloc web de la Diputació: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o organismes autònoms 
locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar electrònicament a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la Diputació de 
Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens. 
 
En el cas de les entitats públiques empresarials, societats mercantils participades per l’ens 
local o altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la 
base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens local o 
persona apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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firma electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació). Els interessats que tinguin dificultats per 
realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases 
(sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el 
termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la 
Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, 
de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els 
horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
Sisè. Altres dades 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats professionals realitzades i/o planificades per l’ens local, desenvolupades 
durant el primer semestre de l’any 2021 (entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021). 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre el 15 de juliol de 2021 i, com a 
màxim, el dia 15 de novembre de 2021.” 

 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst 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), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el modelari de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020,de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 

https://www.diba.cat/web/registre
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Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CINC CENTS MIL EUROS (500.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46203, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s 
afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46701, G/40103/33410/46800, 
G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/48900 del pressupost de l’any 2021. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria al Portal 
Municipal de Tràmits i a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.” 
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32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, sobre la coordinació de les actuacions de suport als 
museus de la demarcació de Barcelona (Exp. núm. 2021/1457).- 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 
 
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de cultura, 
competència que inclou en tot cas els museus, d’acord amb l’article 127 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, i en el marc de la Llei 17/1990 de 2 de novembre, de 
museus. 
 
Correspon al Departament de Cultura, i en concret a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural, les funcions de definir i impulsar les polítiques públiques en l’àmbit de 
museus. 

 
El Departament de Cultura desenvolupa la seva acció museística a través de “Museus 
2030. Pla de Museus de Catalunya” i sota la normativa de la Llei 17/1990 de Museus. 
Entre altres actuacions, el Pla proposa crear xarxes territorials de museus per al 
conjunt del país amb la finalitat de concertar amb les administracions provincials els 
recursos destinats als museus del seu àmbit territorial, fomentar la seva cooperació 
per assolir una major eficiència dels  recursos públics i organitzar serveis d’economia 
d’escala per al conjunt de museus de cada xarxa territorial.  

 
“Museus 2030 Pla de Museus de Catalunya” estableix cinc xarxes territorials pel 
conjunt de Catalunya i una per la ciutat de Barcelona. Concretament, a la província de 
Barcelona estableix la Xarxa territorial de museus de la Regió de Barcelona, que inclou 
els museus del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental, i la Xarxa territorial de museus de la Catalunya Central i el Penedès, 
que inclou els museus de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el 
Moianès i Osona.  
 
La Diputació de Barcelona és la institució de govern local que té com a missió el 
progrés i el benestar dels ciutadans de la província de Barcelona mitjançant 
estratègies i programes de foment, cooperació, assessorament i suport tècnic, 
econòmic i tecnològic per tal que els 311 municipis que la composen puguin prestar 
serveis locals de qualitat a tot el territori, en tots els àmbits sectorials.  

 
En el camp de la cultura, i concretament en matèria de museus i patrimoni cultural, la 
Diputació de Barcelona presenta una llarga trajectòria de col·laboració amb el territori, 
amb la creació i l’impuls de la Xarxa de Museus Locals. L’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, desenvolupa un 
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programa de suport en matèria de museus locals de gestió municipal mitjançant la Xarxa 
de Museus Locals. Aquesta xarxa, constituïda el 2001 com a culminació de la 
Comissió de Cooperació dels Museus Locals creada el 1989, està formada actualment 
per 68 centres pertanyents a 53 municipis. La Xarxa de Museus Locals és una eina de 
suport i cooperació dels i per als museus de la província que posa a l'abast dels 
centres un conjunt de serveis i accions destinades a millorar la gestió dels 
equipaments i la conservació i la difusió dels seus fons, amb l'objectiu de que 
esdevinguin espais referents de preservació de la identitat i la memòria col·lectiva i del 
patrimoni cultural del seu territori, mitjançant accions adreçades al coneixement, 
l'aprenentatge, la socialització, la cohesió social, el lleure i el desenvolupament 
territorial. En aquest marc, la Diputació de Barcelona ofereix un programa anual de 
suport econòmic als museus adherits a la Xarxa de Museus Locals per al foment de 
projectes i activitats. 

  
Ambdues institucions prioritzen l’actuació coordinada per al suport als museus de la 
demarcació de Barcelona. Des de gener del 2017 col·laboren i treballen 
coordinadament en diferents projectes que afecten als museus públics locals de l’àmbit 
territorial de la demarcació de Barcelona, com poden ser, entre d’altres, el projecte de 
Seguretat als museus; la Taula de Museus i Salut; el Pla d’Accessibilitat; el Programa 
de Conservació preventiva; el projecte RE-ORG; la Nit de Museus i l’Observatori de 
Públics.  
 
En aquest context, ambdues institucions tenen la voluntat de reforçar una actuació 
coordinada per al suport als museus de la demarcació de Barcelona mitjançant la 
signatura d’un conveni que constitueixi un marc de relacions estable amb l’objectiu 
d’implementar programes conjunts i mecanismes que han donat un gran resultat en les 
xarxes territorials de museus que ja estan consolidades. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part 
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la Llei de bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l’Administració Locals i les Administracions de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, 
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en 
les lleis. 
 
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
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instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels 
objectius d’interès comú. 
 
Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el 
seu article 47.1 que no tindran la consideració de convenis ni els Protocols Generals 
d’Actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions d’intencions de 
contingut general o bé que expressin la voluntat de les Administracions i parts 
subscriptores d’actuar per a un objectiu comú.  
 
Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 1) de la 
Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de 
Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 
19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern la competència per a 
l’aprovació de convenis marcs o protocols  generals, per delegació de la Presidència. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el conveni marc entre el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre la coordinació de les actuacions de 
suport als museus de la demarcació de Barcelona, el text literal del qual és el següent: 
 

“CONVENI MARC ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE LA COORDINACIÓ DE LES 
ACTUACIONS DE SUPORT ALS MUSEUS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA 

 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Hble. Sr/Sra. ……………………….., conseller/a de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
De l’altra, la Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, Presidenta de la Diputació de Barcelona, 
càrrec que ostenta en virtut d’acord plenari en sessió extraordinària de data 11 de juliol de 
2019, assistida en aquest acte per la Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut 
de les facultats reservades per Decret 2446/20 de la Presidència de la Diputació de 13 de 
març de 2020, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.  
 
ACTUEN 
 
El/La primer/a, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut 
de l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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La segona, en representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que determina 
l’article 34 de la Llei 7/85 del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació 
amb l’article 90.3 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 23 d’abril.  

 
EXPOSEN 
 
I. La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de cultura, 

competència que inclou en tot cas els museus, d’acord amb l’article 127 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, i en el marc de la llei 17/1990 de 2 de novembre, de 
Museus. 
 
Correspon al Departament de Cultura, i en concret a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, les funcions de definir i impulsar les polítiques públiques en l’àmbit de museus. 
 

II. La Diputació de Barcelona és la institució de govern local que té com a missió el 
progrés i el benestar dels ciutadans de la província de Barcelona mitjançant estratègies 
i programes de foment, cooperació, assessorament i suport tècnic, econòmic i 
tecnològic per tal que els 311 municipis que la composen puguin prestar serveis locals 
de qualitat a tot el territori, en tots els àmbits sectorials. 

 
En el camp de la cultura, l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural, desenvolupa un programa de suport en matèria de 
museus locals de gestió municipal mitjançant la Xarxa de Museus Locals (XML). La 
XML, formada actualment per 68 centres pertanyents a 53 municipis, és una eina de 
suport i cooperació dels i per als museus de la província que posa a l'abast dels centres 
un conjunt de serveis i accions destinades a millorar la gestió dels equipaments i la 
conservació i la difusió dels seus fons, amb l'objectiu de que esdevinguin espais 
referents de preservació de la identitat i la memòria col·lectiva i del patrimoni cultural 
del seu territori, mitjançant accions adreçades al coneixement, l'aprenentatge, la 
socialització, la cohesió social, el lleure i el desenvolupament territorial. En aquest 
marc, la Diputació de Barcelona ofereix un programa anual de suport econòmic als 
museus de la XML per a foment de projectes i activitats. 

 
III. Des de gener del 2017 les dues institucions col·laboren i treballen coordinadament en 

diferents projectes que afecten als museus públics locals de l’àmbit territorial de la 
demarcació de Barcelona, com poden ser, entre d’altres, el projecte de Seguretat als 
museus; la Taula de Museus i Salut; el Pla d’Accessibilitat; el Programa de Conservació 
preventiva i el projecte RE-ORG; la Nit de Museus; l’Observatori de Públics. 

 
IV. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat Museus 2030. Pla de Museus de 

Catalunya, mitjançant el qual el Departament de Cultura desenvolupa la seva actuació 
museística, sota la normativa de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. 
 
Entre altres actuacions, el Pla proposa crear xarxes territorials de museus per al 
conjunt del país amb la finalitat de concertar amb les administracions provincials els 
recursos destinats als museus del seu àmbit territorial, fomentar la seva cooperació per 
assolir una major eficiència dels recursos públics i organitzar serveis d’economia 
d’escala per al conjunt de museus de cada xarxa territorial. 
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Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya estableix cinc xarxes territorials pel conjunt 
de Catalunya i una per la ciutat de Barcelona i, concretament, a la província de 
Barcelona estableix la Xarxa territorial de museus de la Regió de Barcelona que inclou 
els museus del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental, i la Xarxa territorial de museus de la Catalunya Central i el Penedès 
que inclou els museus de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el 
Moianès i Osona. Queda fora dels plans de la província, i per tant d’aquest conveni, la 
ciutat de Barcelona que es regirà per un sistema propi de museus. 
 

V. És voluntat del Departament de Cultura i de la Diputació de Barcelona mantenir i 
reforçar una actuació coordinada per al suport als museus de la demarcació de 
Barcelona, tot fixant un marc de relacions estable que permeti implementar programes 
conjunts de manera transversal, eficient i aplicant economies d’escala. Es tracta d’eines 
i mecanismes que han donat un gran resultat en les xarxes territorials de museus que 
ja estan consolidades. 

 
VI. La minuta del conveni ha estat aprovada mitjançant Acord núm. ... de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat a la seva sessió de.....[data]. 
 
Amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, les parts acorden subscriure 
aquest conveni de conformitat amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni   
 
1. L’objecte d’aquest conveni és la coordinació a la demarcació de Barcelona de les 

actuacions necessàries per potenciar les funcions pròpies dels museus com a 
institucions culturals públiques, per impulsar la seva projecció social, cultural i educativa, 
i fer-los sostenibles en el context econòmic actual.  

 
Segon. Àmbit d’actuació 
 
L’àmbit d’actuació són els museus de la província de Barcelona, a excepció de Barcelona 
ciutat.  
 
Tercer. Tipologia de les actuacions 
 
1. Les actuacions pròpies de cada una de les parts subjectes a coordinació són les 

següents: 
 

a) Actuacions cooperatives: detectar i resoldre les necessitats dels museus mitjançant la 
provisió de serveis estables, compartits i mancomunats, avaluant-ne els seus 
resultats. 

 
b) Actuacions de foment: proporcionar suport econòmic per al funcionament, activitats 

mitjançant la concessió de subvencions pel procediment de concurrència pública. 
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c) Actuacions d’inversió: proporcionar suport econòmic per a la creació de nous 
equipaments museístics, per a la seva rehabilitació, o per a la seva renovació 
museogràfica.  

 
Quart. Instruments de planificació i seguiment 
 
1. Programa d’Actuacions a quatre anys: serà el document que descriurà els objectius i les 
principals actuacions a coordinar al llarg d’un període de quatre anys. Contindrà una previsió 
pressupostària d’aquest període amb les aportacions de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona. També contindrà el sistema d’indicadors i de mesurament per a 
l’avaluació de les actuacions previstes. Aquest document l’elaborarà la Comissió Executiva 
prevista al pacte cinquè, segon apartat, d’aquest conveni i l’aprovarà la Comissió de 
Seguiment prevista al pacte cinquè, primer apartat, d’aquest conveni. 
 
2. Pla Anual d’Activitats: serà la proposta anual d’actuacions i contindrà un pressupost per a 
les actuacions coordinades que impulsa cada part. Aquest document l’elaborarà la Comissió 
Executiva prevista al pacte cinquè, segon apartat, d’aquest conveni i l’aprovarà la Comissió 
de Seguiment prevista al pacte cinquè, primer apartat, d’aquest conveni. 
 
3. Memòries tècniques: serà el document de valoració del Programa d’Actuacions a quatre 
anys i contindrà les corresponents memòries de cada Pla Anual d’Activitats. Aquest 
document l’elaborarà la Comissió Executiva prevista al pacte cinquè, segon apartat, 
d’aquest conveni i l’aprovarà la Comissió de Seguiment prevista al pacte cinquè, primer 
apartat, d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Comissió de Seguiment i Comissió Executiva  
 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una Comissió 
de Seguiment i una Comissió Executiva, respectivament. 
 
1.- Comissió de Seguiment  
 
Actua com a comissió de seguiment del conveni i es reuneix com a mínim un cop a l’any. La 
seva composició i funcions són les següents: 
 
Composició: 
 
- El/la President/a delegat/a de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona 
- El/la director/a general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya 
- El/la cap del Servei de Museus i Protecció Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya 
- El/la cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
 
Funcions:  
 
a) Aprovació del Programa d’Actuacions a quatre anys 
b) Aprovació del Pla Anual d’Activitats 
c) Aprovació de les memòries tècniques 
d) Seguiment de tots els altres acords establerts en aquest conveni 
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2.- Comissió Executiva 
 
Actua com a comissió executora de la col·laboració i coordinació establerta al conveni, es 
reunirà com a mínim dos cops a l’any, i la seva composició i funcions són les següents: 
 
Composició: 
 
- El/la cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de 

Catalunya 
- El/la cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
- El/la cap de la Secció Tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona 
- El/la cap de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de 

Catalunya 
- Dos/Dues tècnics/ques del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la 

Generalitat de Catalunya 
- Dos/Dues tècnics/ques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
 
Funcions:  
 
a) Establir els mecanismes necessaris per a la coordinació efectiva de les actuacions 

establertes al conveni. 
b) Elaboració del Programa d’Actuacions a quatre anys 
c) Elaboració del Pla Anual d’Activitats 
d) Elaboració de les memòries tècniques 
e) Execució de tots els altres acords establerts en aquest conveni i execució de totes les 

altres tasques que li designi la Comissió de Seguiment. 
 
Sisè. Finançament  
 
S’estimaran les aportacions econòmiques de cadascuna de les parts en el Programa 
d’Actuacions a quatre anys. La seva concreció es fixarà anualment en funció de la 
disponibilitat pressupostària de cada institució, i seran aprovades per la Comissió de 
Seguiment del conveni.  
 
Setè. Convenis específics 
 
Anualment es formalitzaran convenis específics en els quals es concretaran les aportacions 
econòmiques de cada una de les parts pel desenvolupament de les actuacions previstes en 
els plans d’activitats anuals descrits en el pacte quart. 
 
Vuitè. Vigència i modificació del conveni 
 
1. La vigència d’aquest conveni serà de quatre anys a partir de la data de la seva 

formalització.  
 
2. El conveni pot ser modificat, per acord mutu de les parts, mitjançant la signatura 

d’addendes, i mentre aquest estigui vigent.  
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Novè. Causes de resolució del conveni 
 
Sense perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes d’extinció o de resolució 
anticipada del conveni: 
 
a) La realització del seu objecte. 
b) La desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
c) El mutu acord de les parts formalitzat per escrit. 
d) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. En aquest cas qualsevol de les dues parts pot efectuar un requeriment a la part 
incomplidora per a què reprengui els compromisos incomplerts al conveni, de conformitat 
amb el previst a l’article 51.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector 
públic. 

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o admissible en 

Dret. 
 
Desè. Règim jurídic 
 
El règim jurídic d'aquest Conveni esta constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
al Capítol VI, del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector 
públic, al Capítol 11 del Títol X de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Regim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com pels articles 303 i 
següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Onzè. Interpretació, resolució de conflictes i jurisdicció aplicable 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament per l’ordenament jurídic administratiu. Les parts se sotmeten 
expressament a la jurisdicció contenciosa administrativa, en el cas que es produeixi 
qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la seva interpretació i compliment que no 
pugui ser resolta, en primera instància, per la Comissió de Seguiment prevista en el pacte 
cinquè d’aquest conveni. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni 
electrònicament.” 

 
Segon. COMUNICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la presidència, prendre 
coneixement del canvi de denominació de la Fundació Privada Centre d'Higiene 
Mental Les Corts que, d'ara en endavant, serà Fundació CHM Salut Mental, tot 
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conservant el NIF G62882766 a efectes del pagament de la subvenció atorgada 
en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre que 
gestionen habitatges d'inserció social (Exp. núm. 2020/8946).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 25 de juny 

de 2020, es va aprovar la convocatòria (núm. 202020205120011863), que incorpora 
les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a 
favor de les entitats socials no lucratives, legalment constituïdes, que estiguin 
adherides a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS). El termini de presentació 
de sol·licituds es va iniciar el 9 de juliol de 2020 i va finalitzar el 29 de juliol de 2020. 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 d’octubre 

de 2020, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
esmentada. 

 
3. A la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, amb NIF G62882766, se 

li va concedir una subvenció per un import de 3.818,17.-€ 
 
4. A efectes del pagament de la quantitat atorgada, l’entitat ens comunica que han 

modificat els seus Estatuts, en el sentit de canviar la denominació de la Fundació 
Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts que, d’ara en endavant, serà Fundació 
CHM Salut Mental.  

 
5. Aquest canvi de denominació de la Fundació es fa mantenint el mateix NIF. 
 
6. Per resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 21 d’agost de 2020, s’aprovà la 
modificació de l’article 1 dels estatuts de la Fundació Centre d’Higiene Mental Les 
Corts que en endavant passarà a ser denominada Fundació CHM Salut Mental. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE coneixement del canvi de denominació de la Fundació Privada 
Centre d’Higiene Mental Les Corts que, d’ara en endavant, serà Fundació CHM Salut 
Mental, tot conservant el NIF G62882766, segons es fa constar a la resolució de la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, de 21 d’agost de 2020, per la qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Centre d’Higiene Mental Les Corts 
i s’inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, a efectes del 
pagament de la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria de la Gerència de 
Serveis de Benestar Social a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen 
habitatges d’inserció social. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació CHM Salut Mental.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Vol, com a fundació 
absorbida, per la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, com a 
fundació absorbent, i del canvi de denominació de la Fundació Privada Centre 
d’Higiene Mental Les Corts que, d’ara en endavant, serà Fundació CHM Salut 
Mental, tot conservant el NIF G62882766, a efectes del pagament de la subvenció 
atorgada, a la Fundació Vol, en la convocatòria de subvencions a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre de les Gerències Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania 
(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 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 

2020, 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. El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 17 de febrer 
de 2020 i va finalitzar el 12 de març de 2020. 

 
2. En sessió de data 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
esmentada.  
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3. A la Fundació Vol, amb NIF G65104002, se li va concedir una subvenció per un 
import de 12.406,72.-€ i per al desenvolupament del projecte “(RE) CONSTRUINT 
CAPACITATS: Programa d'informació i millora de d'integració social i promoció de 
l'autonomia de persones amb trastorn mental i capacitat d'obrar modificada”. 

 
4. Per resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 7 de maig de 2020, s’aprovà 
l’acord de fusió de la Fundació Vol (fundació absorbida) i la Fundació Privada 
Centre d’Higiene Mental Les Corts (fundació absorbent) i la dissolució, sense 
liquidació, de la Fundació Vol (fundació absorbida) i la transmissió en bloc del seu 
patrimoni a la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts (fundació 
absorbent). 

 
5. Per resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 21 d’agost de 2020, s’aprovà la 
modificació de l’article 1 dels estatuts de la Fundació Centre d’Higiene Mental Les 
Corts que en endavant passarà a ser denominada Fundació CHM Salut Mental. 

 
6. Aquest canvi de denominació de la Fundació es fa mantenint el mateix NIF. 
 
Fonaments de dret 
 
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.– PRENDRE coneixement la fusió per absorció de la Fundació Vol, com a 
fundació absorbida, per la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, com a 
fundació absorbent, que adquirirà, per successió universal, la totalitat dels drets i 
obligacions que integren el patrimoni de la fundació absorbida, segons es fa constar a 
la resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, de 7 de maig de 2020, 
per la qual s’aprova la fusió i s’inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya, a efectes del pagament de la subvenció atorgada a la Fundació Vol, en 
el marc de la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre  de 
les Gerències Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania. 
 
Segon.- PRENDRE coneixement del canvi de denominació de la Fundació Privada 
Centre d’Higiene Mental Les Corts que, d’ara en endavant, serà Fundació CHM Salut 
Mental, tot conservant el NIF G62882766, segons es fa constar a la resolució de la 
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Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, de 21 d’agost de 2020, per la qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Centre d’Higiene Mental Les Corts 
i s’inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- ANUL·LAR la disposició de la despesa d’import 12.406,72.- €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48902, efectuada a favor de la dissolta, 
Fundació Vol, amb NIF G65104002. 
 
Quart.- DISPOSAR la despesa d’import 12.406,72.- €, a favor de la Fundació CHM 
Salut Mental, amb NIF G62882766, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60000/23100/48902, del vigent pressupost de la corporació, condicionat a la 
regularització comptable aprovada en l’acord anterior. 
 
Cinquè.– NOTIFICAR aquests acords a la Fundació CHM Salut Mental.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació "Finançament de programes complementaris, 
actuacions de millora i digitalització dels serveis socials", en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000446).- 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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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. 

 
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). 
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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 el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Finançament de programes complementaris, actuacions 
de millora i digitalització dels serveis socials”, per mitjà del qual es garanteix el 
finançament de les actuacions locals de suport a l'atenció de la pobresa i la lluita 
contra l'exclusió social, el reforç dels equips tècnics, de suport i administratius dels 
serveis socials, les actuacions de millora dels serveis, la digitalització i 
modernització dels serveis socials. Els seus destinataris són els Consells 
Comarcals i mancomunitats de municipis constituïts com a Àrea Bàsica 
Supramunicipal de Serveis Socials i els ajuntaments de municipis de la demarcació 
de Barcelona, de fins a 300.000 habitants. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor, que s’incorpora a l’expedient, s’ha 

deixat constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 

 Els ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica calculada en base tram 
poblacional, corresponent al municipi, prenent com a referència el padró 
municipal d’habitants (dades oficials, INE) d‘1 de gener de 2020 ponderada 
segons les necessitats socials. El càlcul de la ponderació es realitzarà en funció 
de l’IVSO (Índex de Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona) a 1 de 
gener de 2021 i pel que es tenen en compte les dades municipals de la taxa 
d’atur registral de desembre de 2020 (dades oficials, Observatori del Treball i 
Model Productiu, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), la Base 
Imposable mitjana de l’IRPF de 2018 (dades oficials, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT)), la dificultat d’accés a l’habitatge en funció del 
preu mitjà dels lloguers a 2019 (dades oficials, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya), el percentatge de població de 85 anys o 
més a 1 de gener de 2020 (dades oficials, INE), el percentatge de població 
nascuda fora de la Unió Europea a 1 de gener de 2020 (dades oficials, INE), i la 
taxa d’escolarització del curs 2018-2019 (dades oficials, Idescat). 

 

 Per a garantir la dotació econòmica de les Àrees Bàsiques Supramunicipals, a 
més de la població (padró municipal d’habitats, INE 2020) ponderada per 
necessitats socials també es té en compte la superfície total (suma de la 
superfície de tots els municipis de la comarca que conformen l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de caràcter supramunicipal) i el nombre de municipis menors de 
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20.000 habitants que conformen cada Àrea Bàsica de Serveis Socials de 
caràcter supramunicipal.  

 

 Pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram 
poblacional del municipi: 
- 2,00 €/habitant (població ponderada per IVSO) per als municipis amb població 

igual o superior als 100.000 habitants. 
- 2,07 €/habitant (població ponderada per IVSO) per als municipis de 20.000 a 

99.999 habitants. 
- 2,42 €/habitant (població ponderada per IVSO) per als municipis de 10.000 a 

19.999 habitants. 
- 2,63 €/habitant (població ponderada per IVSO) per als municipis de 5000 a 

9.999 habitants. 
- 4,00 €/habitant (població ponderada per IVSO) per als municipis de 2000 a 

4.999 habitants. 
- 5,00 €/habitant (població ponderada per IVSO) per als municipis menors de 

2000 habitants. 
 

 Cal aplicar una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als ajuntaments, per la qual es garanteix un mínim de 5.500 
euros a aquells ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els 
correspongui un import inferior.  

 

 Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableixen les següents 
ràtios: 
- 0,86€/habitant (població ponderada per IVSO). Es tindran en compte el 

sumatori d’habitants d’aquells municipis que conformen l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de caràcter Supramunicipal. 

- 85€/km2 dels municipis que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de 
caràcter Supramunicipal (menors de 20.000 habitants). 

- 450€/municipi en funció del la suma de nombre de municipis que conformen 
cada una de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de caràcter 
Supramunicipal (menors de 20.000 habitants). 

 

 Cal aplicar una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons de 
prestació a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, per la qual es garanteix un 
mínim de 100.000 euros als Consells Comarcals i 50.000 euros a les 
agrupacions de municipis responsables de les àrees bàsiques de serveis socials 
(ABSS) per aquelles Àrees Bàsiques Supramunicipals que, un cop aplicada la 
ràtio anterior, els correspongui un import inferior. 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de 

12.000.000,00 €, mentre que la quantia que finalment es proposa concedir és 
11.991.216,68.-€. 
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7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 
aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari i/o poder destinar-lo a les finalitats que la 
corporació consideri oportunes. 

 
8. 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. 

 
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 del fons de prestació “Finançament de programes 
complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials” que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 
HABITANTS 
01.01.2020 

Índex 
Vulnerab
Social 
2021 

IMPORT 
CONCEDIT 
2021 

Codi XGL 
Operació 
comptable 

Pos 

Abrera P0800100J 12.538 94 32.551,02 € 21/Y/299169 2103000446 1 

Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 282 101 5.500,00 € 21/Y/299168 2103000446 2 

Aiguafreda P0801400C 2.512 88 11.625,90 € 21/Y/299167 2103000446 3 

Alella P0800300F 9.904 107 24.342,11 € 21/Y/299166 2103000446 4 

Alpens P0800400D 261 93 5.500,00 € 21/Y/299165 2103000446 5 

Ametlla del 
Vallès, L' 

P0800500A 8.646 107 20.910,84 € 21/Y/299164 2103000446 6 

Arenys de Mar P0800600I 15.941 91 42.986,15 € 21/Y/299163 2103000446 7 

Arenys de Munt P0800700G 9.121 101 23.558,82 € 21/Y/299162 2103000446 8 
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AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 
HABITANTS 
01.01.2020 

Índex 
Vulnerab
Social 
2021 

IMPORT 
CONCEDIT 
2021 

Codi XGL 
Operació 
comptable 

Pos 

Argençola P0800800E 219 92 5.500,00 € 21/Y/299161 2103000446 9 

Argentona P0800900C 12.536 104 29.179,61 € 21/Y/299160 2103000446 10 

Artés P0801000A 5.762 100 15.202,16 € 21/Y/299159 2103000446 11 

Avià P0801100I 2.220 101 8.758,38 € 21/Y/299158 2103000446 12 

Avinyó P0801200G 2.289 100 9.255,96 € 21/Y/299157 2103000446 13 

Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 1.697 85 10.022,82 € 21/Y/299156 2103000446 14 

Badalona P0801500J 223.166 91 492.258,17 € 21/Y/299155 2103000446 15 

Badia del Vallès P0831200A 13.415 102 31.845,71 € 21/Y/299154 2103000446 16 

Bagà P0801600H 2.140 107 7.972,87 € 21/Y/299153 2103000446 17 

Balenyà P0801700F 3.840 94 16.684,46 € 21/Y/299152 2103000446 18 

Balsareny P0801800D 3.192 102 12.471,95 € 21/Y/299151 2103000446 19 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 33.334 94 73.116,24 € 21/Y/299150 2103000446 20 

Begues P0802000J 7.300 112 17.144,68 € 21/Y/299149 2103000446 21 

Bellprat P0802100H 64 89 5.500,00 € 21/Y/299148 2103000446 22 

Berga P0802200F 16.760 101 39.761,69 € 21/Y/299147 2103000446 23 

Bigues i Riells P0802300D 9.358 101 24.358,80 € 21/Y/299146 2103000446 24 

Borredà P0802400B 464 103 5.500,00 € 21/Y/299145 2103000446 25 

Bruc, El P0802500I 2.110 102 8.106,29 € 21/Y/299144 2103000446 26 

Brull, El P0802600G 258 115 5.500,00 € 21/Y/299143 2103000446 27 

Cabanyes, Les P0802700E 979 109 5.500,00 € 21/Y/299142 2103000446 28 

Cabrera d'Anoia P0802800C 1.482 97 7.410,95 € 21/Y/299141 2103000446 29 

Cabrera de Mar P0802900A 4.747 109 17.356,39 € 21/Y/299140 2103000446 30 

Cabrils P0803000I 7.432 101 19.571,21 € 21/Y/299139 2103000446 31 

Calaf P0803100G 3.656 101 14.527,90 € 21/Y/299138 2103000446 32 

Calders P0803400A 1.045 88 5.733,34 € 21/Y/299137 2103000446 33 

Caldes de 
Montbui 

P0803300C 17.812 98 44.184,88 € 21/Y/299136 2103000446 34 

Caldes d'Estrac P0803200E 3.021 96 12.550,16 € 21/Y/299135 2103000446 35 

Calella P0803500H 19.277 97 47.618,19 € 21/Y/299134 2103000446 36 

Calldetenes P0822400H 2.513 104 9.644,49 € 21/Y/299133 2103000446 37 

Callús P0803700D 2.129 106 8.091,24 € 21/Y/299132 2103000446 38 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F 188 107 5.500,00 € 21/Y/299131 2103000446 39 

Campins P0803800B 541 92 5.500,00 € 21/Y/299130 2103000446 40 

Canet de Mar P0803900J 14.865 91 39.343,14 € 21/Y/299129 2103000446 41 

Canovelles P0804000H 16.829 89 45.877,61 € 21/Y/299128 2103000446 42 

Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 3.156 110 11.436,89 € 21/Y/299127 2103000446 43 

Canyelles P0804200D 4.699 95 19.841,05 € 21/Y/299126 2103000446 44 

Capellades P0804300B 5.342 102 13.771,14 € 21/Y/299125 2103000446 45 

Capolat P0804400J 84 99 5.500,00 € 21/Y/299124 2103000446 46 

Cardedeu P0804500G 18.424 107 42.357,16 € 21/Y/299123 2103000446 47 

Cardona P0804600E 4.639 105 17.609,87 € 21/Y/299122 2103000446 48 

Carme P0804700C 785 105 5.500,00 € 21/Y/299121 2103000446 49 

Casserres P0804800A 1.588 101 7.832,73 € 21/Y/299120 2103000446 50 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 
HABITANTS 
01.01.2020 

Índex 
Vulnerab
Social 
2021 

IMPORT 
CONCEDIT 
2021 

Codi XGL 
Operació 
comptable 

Pos 

Castell de l'Areny P0805600D 67 129 5.500,00 € 21/Y/299119 2103000446 51 

Castellar de 
n'Hug 

P0805100E 156 100 5.500,00 € 21/Y/299118 2103000446 52 

Castellar del Riu P0804900I 176 126 5.500,00 € 21/Y/299117 2103000446 53 

Castellar del 
Vallès 

P0805000G 24.488 100 50.443,20 € 21/Y/299116 2103000446 54 

Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 3.719 92 16.195,17 € 21/Y/299115 2103000446 55 

Castellbisbal P0805300A 12.539 98 30.986,82 € 21/Y/299114 2103000446 56 

Castellcir P0805400I 742 94 5.500,00 € 21/Y/299113 2103000446 57 

Castelldefels P0805500F 67.460 107 130.919,13 € 21/Y/299112 2103000446 58 

Castellet i la 
Gornal 

P0805700B 2.382 86 11.012,03 € 21/Y/299111 2103000446 59 

Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 162 101 5.500,00 € 21/Y/299110 2103000446 60 

Castellfollit del 
Boix 

P0805800J 447 95 5.500,00 € 21/Y/299109 2103000446 61 

Castellgalí P0806000F 2.119 113 7.464,13 € 21/Y/299108 2103000446 62 

Castellnou de 
Bages 

P0806100D 1.437 106 6.735,47 € 21/Y/299107 2103000446 63 

Castellolí P0806200B 626 107 5.500,00 € 21/Y/299106 2103000446 64 

Castellterçol P0806300J 2.548 96 10.419,87 € 21/Y/299105 2103000446 65 

Castellví de la 
Marca 

P0806400H 1.575 98 8.008,27 € 21/Y/299104 2103000446 66 

Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 1.933 107 9.012,69 € 21/Y/299103 2103000446 67 

Centelles P0806600C 7.513 110 17.834,73 € 21/Y/299102 2103000446 68 

Cercs P0826800E 1.150 97 5.905,06 € 21/Y/299101 2103000446 69 

Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 57.855 101 118.861,68 € 21/Y/299100 2103000446 70 

Cervelló P0806700A 9.077 95 25.307,45 € 21/Y/299099 2103000446 71 

Collbató P0806800I 4.544 97 18.671,45 € 21/Y/299098 2103000446 72 

Collsuspina P0806900G 359 98 5.500,00 € 21/Y/299097 2103000446 73 

Copons P0807000E 321 93 5.500,00 € 21/Y/299096 2103000446 74 

Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 14.882 100 35.966,66 € 21/Y/299095 2103000446 75 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 89.936 90 207.393,40 € 21/Y/299094 2103000446 76 

Cubelles P0807300I 15.770 93 41.240,90 € 21/Y/299093 2103000446 77 

Dosrius P0807400G 5.652 86 17.337,90 € 21/Y/299092 2103000446 78 

Esparreguera P0807500D 22.302 97 47.761,62 € 21/Y/299091 2103000446 79 

Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 47.150 96 101.467,74 € 21/Y/299090 2103000446 80 

Espunyola, L' P0807700J 242 102 5.500,00 € 21/Y/299089 2103000446 81 

Estany, L' P0807800H 408 89 5.500,00 € 21/Y/299088 2103000446 82 

Figaró-Montmany P0813300A 1.142 94 6.072,97 € 21/Y/299087 2103000446 83 

Fígols P0807900F 43 99 5.500,00 € 21/Y/299086 2103000446 84 
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Fogars de la 
Selva 

P0808100B 1.469 86 8.498,61 € 21/Y/299085 2103000446 85 

Fogars de 
Montclús 

P0808000D 475 94 5.500,00 € 21/Y/299084 2103000446 86 

Folgueroles P0808200J 2.265 98 9.364,88 € 21/Y/299083 2103000446 87 

Fonollosa P0808300H 1.459 88 8.395,27 € 21/Y/299082 2103000446 88 

Font-rubí P0808400F 1.414 98 6.847,00 € 21/Y/299081 2103000446 89 

Franqueses del 
Vallès, Les 

P0808500C 20.364 109 38.297,00 € 21/Y/299080 2103000446 90 

Gaià P0808900E 183 99 5.500,00 € 21/Y/299079 2103000446 91 

Gallifa P0808600A 167 97 5.500,00 € 21/Y/299078 2103000446 92 

Garriga, La P0808700I 16.668 99 40.855,30 € 21/Y/299077 2103000446 93 

Gavà P0808800G 47.057 93 105.799,15 € 21/Y/299076 2103000446 94 

Gelida P0809000C 7.670 107 18.676,70 € 21/Y/299075 2103000446 95 

Gironella P0809100A 4.946 95 13.645,18 € 21/Y/299074 2103000446 96 

Gisclareny P0809200I 26 149 5.500,00 € 21/Y/299073 2103000446 97 

Granada, La P0809300G 2.208 100 8.632,64 € 21/Y/299072 2103000446 98 

Granera P0809400E 77 122 5.500,00 € 21/Y/299071 2103000446 99 

Granollers P0809500B 62.419 94 136.877,34 € 21/Y/299070 2103000446 100 

Gualba P0809600J 1.548 103 7.545,27 € 21/Y/299069 2103000446 101 

Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 941 133 5.500,00 € 21/Y/299068 2103000446 102 

Gurb P0809900D 2.713 116 9.376,43 € 21/Y/299067 2103000446 103 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

P0810000J 269.382 88 614.941,89 € 21/Y/299066 2103000446 104 

Hostalets de 
Pierola, Els 

P0816100B 2.980 101 11.898,00 € 21/Y/299065 2103000446 105 

Igualada P0810100H 40.742 97 86.748,64 € 21/Y/299064 2103000446 106 

Jorba P0810200F 833 103 5.500,00 € 21/Y/299063 2103000446 107 

L'Esquirol P0825400E  2.186 99 8.847,69 € 21/Y/299062 2103000446 108 

Llacuna, La P0810300D 903 98 5.500,00 € 21/Y/299061 2103000446 109 

Llagosta, La P0810400B 13.587 95 34.703,21 € 21/Y/299060 2103000446 110 

Lliçà d'Amunt P0810600G 15.469 101 37.167,25 € 21/Y/299059 2103000446 111 

Lliçà de Vall P0810700E 6.497 106 16.478,23 € 21/Y/299058 2103000446 112 

Llinars del Vallès P0810500I 10.018 96 27.508,36 € 21/Y/299057 2103000446 113 

Lluçà P0810800C 276 110 5.500,00 € 21/Y/299056 2103000446 114 

Malgrat de Mar P0810900A 18.772 86 52.618,65 € 21/Y/299055 2103000446 115 

Malla P0811000I 272 96 5.500,00 € 21/Y/299054 2103000446 116 

Manlleu P0811100G 20.912 92 46.927,56 € 21/Y/299053 2103000446 117 

Manresa P0811200E 78.245 93 174.006,98 € 21/Y/299052 2103000446 118 

Marganell P0824200J 266 101 5.500,00 € 21/Y/299051 2103000446 119 

Martorell P0811300C 28.772 95 62.706,91 € 21/Y/299050 2103000446 120 

Martorelles P0811400A 4.820 97 19.965,04 € 21/Y/299049 2103000446 121 

Masies de Roda, 
Les 

P0811500H 719 103 5.500,00 € 21/Y/299048 2103000446 122 

Masies de 
Voltregà, Les 

P0811600F 3.132 97 13.059,41 € 21/Y/299047 2103000446 123 
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Masnou, El P0811700D 23.831 93 52.903,61 € 21/Y/299046 2103000446 124 

Masquefa P0811800B 9.402 95 26.109,03 € 21/Y/299045 2103000446 125 

Matadepera P0811900J 9.496 125 19.965,79 € 21/Y/299044 2103000446 126 

Mataró P0812000H 129.661 91 285.674,82 € 21/Y/299043 2103000446 127 

Mediona P0812100F 2.369 95 10.044,64 € 21/Y/299042 2103000446 128 

Moià P0813700B 6.383 98 17.180,60 € 21/Y/299041 2103000446 129 

Molins de Rei P0812200D 25.940 99 54.326,18 € 21/Y/299040 2103000446 130 

Mollet del Vallès P0812300B 51.600 95 112.347,23 € 21/Y/299039 2103000446 131 

Monistrol de 
Calders 

P0812700C 702 94 5.500,00 € 21/Y/299038 2103000446 132 

Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 3.139 93 13.418,38 € 21/Y/299037 2103000446 133 

Montcada i 
Reixac 

P0812400J 36.803 91 84.045,50 € 21/Y/299036 2103000446 134 

Montclar P0812900I 139 107 5.500,00 € 21/Y/299035 2103000446 135 

Montesquiu P0813000G 1.030 103 5.500,00 € 21/Y/299034 2103000446 136 

Montgat P0812500G 12.200 95 30.933,26 € 21/Y/299033 2103000446 137 

Montmajor P0813100E 469 100 5.500,00 € 21/Y/299032 2103000446 138 

Montmaneu P0813200C 151 105 5.500,00 € 21/Y/299031 2103000446 139 

Montmeló P0813400I 8.831 94 24.716,80 € 21/Y/299030 2103000446 140 

Montornès del 
Vallès 

P0813500F 16.644 96 42.155,12 € 21/Y/299029 2103000446 141 

Montseny P0813600D 351 115 5.500,00 € 21/Y/299028 2103000446 142 

Muntanyola P0812800A 632 98 5.500,00 € 21/Y/299027 2103000446 143 

Mura P0813800J 220 106 5.500,00 € 21/Y/299026 2103000446 144 

Navarcles P0813900H 6.057 99 16.019,38 € 21/Y/299025 2103000446 145 

Navàs P0814000F 6.018 100 15.979,78 € 21/Y/299024 2103000446 146 

Nou de 
Berguedà, La 

P0814100D 162 97 5.500,00 € 21/Y/299023 2103000446 147 

Òdena P0814200B 3.668 97 15.053,34 € 21/Y/299022 2103000446 148 

Olèrdola P0814400H 3.768 95 15.811,38 € 21/Y/299021 2103000446 149 

Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 1.840 97 9.438,71 € 21/Y/299020 2103000446 150 

Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 24.144 96 52.315,34 € 21/Y/299019 2103000446 151 

Olivella P0814700A 3.935 95 16.084,43 € 21/Y/299018 2103000446 152 

Olost P0814800I 1.202 101 5.943,57 € 21/Y/299017 2103000446 153 

Olvan P0814300J 858 89 5.500,00 € 21/Y/299016 2103000446 154 

Orís P0814900G 322 101 5.500,00 € 21/Y/299015 2103000446 155 

Oristà P0815000E 549 96 5.500,00 € 21/Y/299014 2103000446 156 

Orpí P0815100C 151 143 5.500,00 € 21/Y/299013 2103000446 157 

Òrrius P0815200A 758 90 5.500,00 € 21/Y/299012 2103000446 158 

Pacs del 
Penedès 

P0815300I 918 92 5.500,00 € 21/Y/299011 2103000446 159 

Palafolls P0815400G 9.613 97 26.015,97 € 21/Y/299010 2103000446 160 

Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 14.892 103 35.131,16 € 21/Y/299009 2103000446 161 
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Pallejà P0815600B 11.622 100 28.001,12 € 21/Y/299008 2103000446 162 

Palma de 
Cervelló, La 

P5831301F 2.992 98 12.217,05 € 21/Y/299007 2103000446 163 

Papiol, El P0815700J 4.172 98 17.031,38 € 21/Y/299006 2103000446 164 

Parets del Vallès P0815800H 19.071 89 52.527,86 € 21/Y/299005 2103000446 165 

Perafita P0815900F 405 97 5.500,00 € 21/Y/299004 2103000446 166 

Piera P0816000D 16.134 88 43.905,17 € 21/Y/299003 2103000446 167 

Pineda de Mar P0816200J 27.984 98 58.388,63 € 21/Y/299002 2103000446 168 

Pla del Penedès, 
El 

P0816300H 1.275 103 6.201,87 € 21/Y/299001 2103000446 169 

Pobla de 
Claramunt, La 

P0816400F 2.185 98 9.030,49 € 21/Y/299000 2103000446 170 

Pobla de Lillet, 
La 

P0816500C 1.093 89 6.121,15 € 21/Y/298999 2103000446 171 

Polinyà P0816600A 8.504 105 21.682,94 € 21/Y/298998 2103000446 172 

Pont de Vilomara 
i Rocafort, El 

P0818100J 3.907 92 17.027,66 € 21/Y/298997 2103000446 173 

Pontons P0816700I 528 99 5.500,00 € 21/Y/298996 2103000446 174 

Prat de 
Llobregat, El 

P0816800G 65.385 93 146.101,39 € 21/Y/298995 2103000446 175 

Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 2.604 109 9.375,25 € 21/Y/298994 2103000446 176 

Prats de Rei, Els P0816900E 537 110 5.500,00 € 21/Y/298993 2103000446 177 

Premià de Dalt P0823000E 10.441 103 24.487,14 € 21/Y/298992 2103000446 178 

Premià de Mar P0817100A 28.531 96 61.223,97 € 21/Y/298991 2103000446 179 

Puigdàlber P0817300G 524 98 5.500,00 € 21/Y/298990 2103000446 180 

Puig-reig P0817400E 4.295 84 20.349,96 € 21/Y/298989 2103000446 181 

Pujalt P0817500B 210 96 5.500,00 € 21/Y/298988 2103000446 182 

Quar, La P0817600J 49 100 5.500,00 € 21/Y/298987 2103000446 183 

Rajadell P0817700H 534 99 5.500,00 € 21/Y/298986 2103000446 184 

Rellinars P0817800F 809 95 5.500,00 € 21/Y/298985 2103000446 185 

Ripollet P0817900D 39.179 94 86.649,07 € 21/Y/298984 2103000446 186 

Roca del Vallès, 
La 

P0818000B 10.754 101 25.665,19 € 21/Y/298983 2103000446 187 

Roda de Ter P0818200H 6.490 102 16.495,81 € 21/Y/298982 2103000446 188 

Rubí P0818300F 78.591 95 171.282,43 € 21/Y/298981 2103000446 189 

Rubió P0818400D 239 97 5.500,00 € 21/Y/298980 2103000446 190 

Rupit i Pruit P0818500A 271 113 5.500,00 € 21/Y/298979 2103000446 191 

Sabadell P0818600I 216.520 93 466.021,51 € 21/Y/298978 2103000446 192 

Sagàs P0818700G 145 138 5.500,00 € 21/Y/298977 2103000446 193 

Saldes P0818900C 278 119 5.500,00 € 21/Y/298976 2103000446 194 

Sallent P0819000A 6.735 95 18.556,57 € 21/Y/298975 2103000446 195 

Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 37.447 84 92.267,19 € 21/Y/298974 2103000446 196 

Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 89 123 5.500,00 € 21/Y/298973 2103000446 197 
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Sant Andreu de 
la Barca 

P0819500J 27.569 88 66.175,72 € 21/Y/298972 2103000446 198 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 11.133 101 26.700,39 € 21/Y/298971 2103000446 199 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 6.208 100 16.389,70 € 21/Y/298970 2103000446 200 

Sant Bartomeu 
del Grau 

P0819800D 884 93 5.500,00 € 21/Y/298969 2103000446 201 

Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 84.500 94 185.632,51 € 21/Y/298968 2103000446 202 

Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 580 104 5.500,00 € 21/Y/298967 2103000446 203 

Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 3.438 97 14.190,15 € 21/Y/298966 2103000446 204 

Sant Celoni P0820100F 18.136 102 43.685,33 € 21/Y/298965 2103000446 205 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 4.160 109 15.260,13 € 21/Y/298964 2103000446 206 

Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 92.977 114 168.362,89 € 21/Y/298963 2103000446 207 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 1.009 90 5.717,12 € 21/Y/298962 2103000446 208 

Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 2.864 105 10.924,81 € 21/Y/298961 2103000446 209 

Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 7.696 105 19.251,39 € 21/Y/298960 2103000446 210 

Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 6.363 95 17.593,29 € 21/Y/298959 2103000446 211 

Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 45.467 98 95.612,63 € 21/Y/298958 2103000446 212 

Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 605 104 5.500,00 € 21/Y/298957 2103000446 213 

Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 8.853 104 22.391,20 € 21/Y/298956 2103000446 214 

Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C 8.837 97 23.960,04 € 21/Y/298955 2103000446 215 

Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 3.540 97 14.558,00 € 21/Y/298954 2103000446 216 

Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 1.342 94 7.234,13 € 21/Y/298953 2103000446 217 

Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 30 147 5.500,00 € 21/Y/298952 2103000446 218 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 10.998 98 27.170,98 € 21/Y/298951 2103000446 219 

Sant Joan Despí P0821600D 34.267 99 71.771,47 € 21/Y/298950 2103000446 220 

Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 229 124 5.500,00 € 21/Y/298949 2103000446 221 

Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 3.140 97 12.955,46 € 21/Y/298948 2103000446 222 
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Sant Just 
Desvern 

P0821900H 18.670 95 46.415,44 € 21/Y/298947 2103000446 223 

Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 2.428 107 9.116,58 € 21/Y/298946 2103000446 224 

Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 2.417 96 10.076,84 € 21/Y/298945 2103000446 225 

Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 114 105 5.500,00 € 21/Y/298944 2103000446 226 

Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 1.184 94 6.297,88 € 21/Y/298943 2103000446 227 

Sant Martí de 
Tous 

P0822600C 1.228 107 5.722,45 € 21/Y/298942 2103000446 228 

Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 3.261 92 14.204,58 € 21/Y/298941 2103000446 229 

Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 342 113 5.500,00 € 21/Y/298940 2103000446 230 

Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 608 94 5.500,00 € 21/Y/298939 2103000446 231 

Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 31.111 93 69.253,81 € 21/Y/298938 2103000446 232 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 2.380 81 11.833,60 € 21/Y/298937 2103000446 233 

Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 2.470 98 10.078,17 € 21/Y/298936 2103000446 234 

Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 4.544 107 16.941,37 € 21/Y/298935 2103000446 235 

Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 151 88 5.500,00 € 21/Y/298934 2103000446 236 

Sant Pol de Mar P0823500D 5.428 97 14.648,97 € 21/Y/298933 2103000446 237 

Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 2.317 90 10.118,73 € 21/Y/298932 2103000446 238 

Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 2.154 94 9.265,53 € 21/Y/298931 2103000446 239 

Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 20.195 93 45.183,85 € 21/Y/298930 2103000446 240 

Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 631 115 5.500,00 € 21/Y/298929 2103000446 241 

Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 12.841 101 30.791,55 € 21/Y/298928 2103000446 242 

Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 76 104 5.500,00 € 21/Y/298927 2103000446 243 

Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 3.221 85 15.107,24 € 21/Y/298926 2103000446 244 

Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 9.767 91 28.080,73 € 21/Y/298925 2103000446 245 

Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 6.452 95 17.881,68 € 21/Y/298924 2103000446 246 
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Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 2.058 101 8.262,94 € 21/Y/298923 2103000446 247 

Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 28.268 93 62.759,02 € 21/Y/298922 2103000446 248 

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 182 104 5.500,00 € 21/Y/298921 2103000446 249 

Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 8.268 100 21.676,85 € 21/Y/298920 2103000446 250 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 120.443 87 277.899,98 € 21/Y/298919 2103000446 251 

Santa Eugènia 
de Berga 

P0824600A 2.278 115 7.872,38 € 21/Y/298918 2103000446 252 

Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 1.383 101 6.861,50 € 21/Y/298917 2103000446 253 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 7.426 96 20.312,68 € 21/Y/298916 2103000446 254 

Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 367 102 5.500,00 € 21/Y/298915 2103000446 255 

Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 10.225 90 29.797,99 € 21/Y/298914 2103000446 256 

Santa Margarida 
i els Monjos 

P0825100A 7.676 97 20.739,49 € 21/Y/298913 2103000446 257 

Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 161 94 5.500,00 € 21/Y/298912 2103000446 258 

Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 890 101 5.500,00 € 21/Y/298911 2103000446 259 

Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B 184 103 5.500,00 € 21/Y/298910 2103000446 260 

Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 119 98 5.500,00 € 21/Y/298909 2103000446 261 

Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 9.630 97 26.202,12 € 21/Y/298908 2103000446 262 

Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 1.024 112 5.500,00 € 21/Y/298907 2103000446 263 

Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 25.999 102 52.813,32 € 21/Y/298906 2103000446 264 

Santa Susanna P0826100J 3.548 101 13.973,62 € 21/Y/298905 2103000446 265 

Santpedor P0819100I 7.604 96 20.949,46 € 21/Y/298904 2103000446 266 

Sentmenat P0826700G 9.235 100 24.169,01 € 21/Y/298903 2103000446 267 

Seva P0826900C 3.544 98 14.467,01 € 21/Y/298902 2103000446 268 

Sitges P0827000A 29.553 100 61.071,11 € 21/Y/298901 2103000446 269 

Sobremunt P0827100I 78 92 5.500,00 € 21/Y/298900 2103000446 270 

Sora P0827200G 212 101 5.500,00 € 21/Y/298899 2103000446 271 

Subirats P0827300E 3.104 103 12.149,26 € 21/Y/298898 2103000446 272 

Súria P0827400C 5.948 100 15.700,15 € 21/Y/298897 2103000446 273 

Tagamanent P0827600H 318 98 5.500,00 € 21/Y/298896 2103000446 274 

Talamanca P0827700F 209 102 5.500,00 € 21/Y/298895 2103000446 275 

Taradell P0827800D 6.640 100 17.014,12 € 21/Y/298894 2103000446 276 
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AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 
HABITANTS 
01.01.2020 

Índex 
Vulnerab
Social 
2021 

IMPORT 
CONCEDIT 
2021 

Codi XGL 
Operació 
comptable 

Pos 

Tavèrnoles P0827500J 322 116 5.500,00 € 21/Y/298893 2103000446 277 

Tavertet P0828000J 105 100 5.500,00 € 21/Y/298892 2103000446 278 

Teià P0828100H 6.427 108 15.729,23 € 21/Y/298891 2103000446 279 

Terrassa P0827900B 223.627 94 474.274,82 € 21/Y/298890 2103000446 280 

Tiana P0828200F 8.945 112 21.083,03 € 21/Y/298889 2103000446 281 

Tona P0828300D 8.356 102 21.483,63 € 21/Y/298888 2103000446 282 

Tordera P0828400B 17.519 91 46.709,83 € 21/Y/298887 2103000446 283 

Torelló P0828500I 14.400 98 35.657,60 € 21/Y/298886 2103000446 284 

Torre de 
Claramunt, La 

P0828600G 3.741 98 15.402,81 € 21/Y/298885 2103000446 285 

Torrelavit P0828700E 1.422 102 7.170,53 € 21/Y/298884 2103000446 286 

Torrelles de Foix P0828800C 2.398 100 9.550,33 € 21/Y/298883 2103000446 287 

Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 6.073 104 15.288,52 € 21/Y/298882 2103000446 288 

Ullastrell P0829000I 2.089 101 8.369,97 € 21/Y/298881 2103000446 289 

Vacarisses P0829100G 6.832 100 18.011,48 € 21/Y/298880 2103000446 290 

Vallbona d'Anoia P0829200E 1.357 88 8.007,87 € 21/Y/298879 2103000446 291 

Vallcebre P0829300C 249 102 5.500,00 € 21/Y/298878 2103000446 292 

Vallgorguina P0829500H 2.988 99 11.998,92 € 21/Y/298877 2103000446 293 

Vallirana P0829600F 15.312 95 39.091,43 € 21/Y/298876 2103000446 294 

Vallromanes P0829700D 2.558 97 10.688,18 € 21/Y/298875 2103000446 295 

Veciana P0829800B 175 139 5.500,00 € 21/Y/298874 2103000446 296 

Vic P0829900J 47.630 95 102.769,88 € 21/Y/298873 2103000446 297 

Vilada P0830000F 419 113 5.500,00 € 21/Y/298872 2103000446 298 

Viladecans P0830200B 67.197 95 146.567,44 € 21/Y/298871 2103000446 299 

Viladecavalls P0830100D 7.545 104 19.121,27 € 21/Y/298870 2103000446 300 

Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 40.154 96 86.328,96 € 21/Y/298869 2103000446 301 

Vilalba Sasserra P0830700A 753 103 5.500,00 € 21/Y/298868 2103000446 302 

Vilanova de Sau P0830400H 312 97 5.500,00 € 21/Y/298867 2103000446 303 

Vilanova del 
Camí 

P0830300J 12.596 103 29.596,18 € 21/Y/298866 2103000446 304 

Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 5.503 99 14.656,69 € 21/Y/298865 2103000446 305 

Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 67.733 95 147.565,86 € 21/Y/298864 2103000446 306 

Vilassar de Dalt P0821300A 9.072 98 24.364,82 € 21/Y/298863 2103000446 307 

Vilassar de Mar P0821700B 21.035 102 42.521,79 € 21/Y/298862 2103000446 308 

Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 1.102 96 5.722,88 € 21/Y/298861 2103000446 309 

Viver i Serrateix P0830900G 172 100 5.500,00 € 21/Y/298860 2103000446 310 

 

ÀREES BÀSIQUES 
SUPRAMUNICIPALS 

NIF 
Núm. 
HABITANTS 

Index 
IVSO 
2021 

Superfíci
e (km2) 

Municipis 
<20.000 
hab. 

IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL 
Operació 
comptable 
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ÀREES BÀSIQUES 
SUPRAMUNICIPALS 

NIF 
Núm. 
HABITANTS 

Index 
IVSO 
2021 

Superfíci
e (km2) 

Municipis 
<20.000 
hab. 

IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL 
Operació 
comptable 

C.C. ALT 
PENEDÈS 

P5800013D 69.452 97,61 572,8 26 122.321,90 € 21/Y/298859 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. ANOIA P5800006H 82.282 100,33 858,2 32 161.083,06 € 21/Y/298858 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. BAGES P5800009B 102.303 99,4 1.050,50 29 194.647,06 € 21/Y/298857 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. BAIX 
LLOBREGAT 

P5800011H 129.239 103,36 252,2 15 138.848,66 € 21/Y/298856 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. BERGUEDÀ P0800015J 39.774 107,87 1.118,80 30 148.856,40 € 21/Y/298855 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. GARRAF P5800020I 24.404 93,24 94,5 3 100.000,00 € 21/Y/298854 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. MARESME P5800008D 227.584 98,01 356 25 236.516,52 € 21/Y/298853 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. MOIANÈS P0800317J 13.919 101,8 338 10 100.000,00 € 21/Y/298852 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. OSONA P5800015I 65.341 101,78 861,8 35 169.849,98 € 21/Y/298851 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. VALLÈS 
OCCIDENTAL 

P5800007F 108.135 102,73 267,2 13 159.227,38 € 21/Y/298850 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 
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ÀREES BÀSIQUES 
SUPRAMUNICIPALS 

NIF 
Núm. 
HABITANTS 

Index 
IVSO 
2021 

Superfíci
e (km2) 

Municipis 
<20.000 
hab. 

IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL 
Operació 
comptable 

C.C. VALLÈS 
ORIENTAL 

P5800010J 300.551 97,92 709 37 294.878,70 € 21/Y/298849 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

MANCOMUNITAT 
INTERMPAL LA 
PLANA 

P0800024B 28.374 104,45 233 10 50.000,00 € 21/Y/298848 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

 

Subtotal Aportació Ajuntaments 10.114.987,02 € 

Subtotal Aportació Àrees Bàsiques Supramunicipals 1.876.229,66 € 

Aportació total Diputació de Barcelona 11.991.216,68 € 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari i/o poder destinar-lo a les finalitats que la 
corporació consideri oportunes: 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  

G/60101/23100/46281 1.885.012,98 € 2102900114 1 

 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total d’un milió vuit-cents setanta-sis 
mil dos-cents vint-i-nou euros amb seixanta-sis cèntims (1.876.229,66 €), a càrrec de 
les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en el present acord, com a 
conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari, tot 
condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el present acord: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/60101/23100/46581 1.826.229,66 € 

G/60101/23100/46381 50.000,00 € 

Import total 1.876.229,66 € 
 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total d’onze milions nou-cents noranta-
un mil dos-cents setze euros amb seixanta-vuit cèntims (11.991.216,68 €) a càrrec de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

les aplicacions del pressupost que s’indiquen en el present acord, i segons la 
distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/60101/23100/46281 10.114.987,02 €  

 
G/60101/23100/46581 1.826.229,66 € 

Es condiciona a la 
regularització comptable 

aprovada en l’acord anterior 

 
G/60101/23100/46381 50.000,00 € 

Es condiciona a la 
regularització comptable 

aprovada en l’acord anterior 

Import total 11.991.216,68 €  
 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. 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. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. 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. 

 

2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 
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2.2. Els beneficiaris podran destinar el fons a qualsevol de les següents 
actuacions, a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del seu pressupost de despesa: 

 

 Actuacions de suport a l'atenció de la pobresa i la lluita contra l'exclusió 
social (amb l’excepció de les despeses relatives a les prestacions previstes 
als epígrafs 1.1. i 2.3. de la Cartera de Serveis Socials aprovada al Decret 
142/2010, d'11 d'octubre i prorrogada a la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020). 

 

 Reforç dels equips tècnics, de suport i administratius dels serveis socials: 
Contractació de nou personal dels serveis socials o ampliació de la jornada 
del professional existent, incloent increment de personal per capítol 2 i 4. 

 

 Actuacions de millora de serveis de la Cartera de serveis socials: servei 
d’Atenció Domiciliària, servei d’allotjament d'urgència, servei de transport 
adaptat (amb l’excepció de les despeses relatives a les prestacions previstes 
als epígrafs 1.1. i 2.3. de la Cartera de Serveis Socials aprovada al Decret 
142/2010, d'11 d'octubre i prorrogada a la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020). 

 

 Actuacions i/o projectes adreçats a reduir la bretxa digital d'infants i 
adolescents i persones grans (amb l’excepció de les despeses relatives a les 
prestacions previstes als epígrafs 1.1. i 2.3. de la Cartera de Serveis Socials 
aprovada al Decret 142/2010, d'11 d'octubre i prorrogada a la Llei 4/2020, 
del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020). 

 

 Actuacions i/o projectes de digitalització i modernització dels serveis socials. 
 

 Nous projectes o serveis que donen resposta a l’actual context social 
generat per la pandèmia i/o a projectes d’innovació social 

 

 Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d’aquest programa 
també es poden destinar a l’adjudicació de prestacions econòmiques o de 
subvencions, sempre de conformitat amb el que estableix el present règim i 
la legislació vigent. 

 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 
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2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en 
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la 
presentació de memòries ni formularis tècnics. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 

2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
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conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 
bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de 
la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2021:  

 

 Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 3.000 
euros, es paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació. 

 Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 3.000 euros, es 
paga per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens 
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destinatari presenti l’acceptació. El pagament de l’import restant de la 
concessió es farà prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 

 
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. 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. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de rebre la notificació per tal que els afectats al·leguin el que 
estimin pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 

5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.5. 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. 
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Sisè. APROVAR un pagament avançat, als ens locals relacionats a l’acord primer, del 
50 % de l’import concedit quan aquest import sigui superior a 3.000,00.-€ i del 100 % 
de l’import concedit quan aquest import sigui igual o inferior a 3.000,00.-€. 
 
Aquest atorgament es justifica per les dificultats de tresoreria dels ens locals i per la 
mateixa naturalesa del fons destinat a finançar serveis socials bàsics. Es considera 
suficient l’avançament del 50 %, per pal·liar les tensions de tresoreria, quan l’import 
concedit és gual o superior a 3.000,00.-€. Respecte a l’avançament del 100 %, quan 
l’import sigui igual o inferior a 3.000,00.-€, es justifica pel fet que els beneficiaris són 
municipis menors de 1.000 habitants i requereixen una atenció preferent i tenen majors 
dificultats de tresoreria. 
 
Condicionar el pagament de la bestreta a l’acceptació del fons per part del 
beneficiari/ària. 
 

Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics", en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000447).- 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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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 el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Finançament dels serveis socials bàsics”, per mitjà del 
qual es garanteix el finançament de la prestació dels serveis socials bàsics de 
competència obligatòria. Els seus destinataris són els Consells Comarcals i 
Mancomunitats de municipis constituïts com a Àrea Bàsica Supramunicipal de 
Serveis Socials i els Ajuntaments de municipis de la demarcació de Barcelona, de 
fins a 300.000 habitants. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor, que s’incorpora a l’expedient, s’ha 

deixat constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 
a) Criteris de distribució 

 

 Els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit 
de Benestar Social calculada en base tram poblacional, corresponent al 
municipi, prenent com a referència el padró municipal d’habitants (dades 
oficials, INE) d‘1 de gener de 2020. 

 Per a garantir la dotació econòmica de les Àrees Bàsiques Supramunicipals, a 
més de la població (padró municipal d’habitats, INE 2020) també es té en 
compte la superfície total (suma de la superfície de tots els municipis que 
conformen cada Àrea Bàsica de Serveis Socials de caràcter supramunicipal) i 
el nombre de municipis menors de 20.000 habitants que conformen cada Àrea 
Bàsica de Serveis Socials de caràcter supramunicipal.  

 

 Pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del 
tram poblacional del municipi: 
- 2,29 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 100.000 

habitants. 
- 2,36 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants. 
- 2,86 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants. 
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- 3,49 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants. 
 

 Cal aplicar una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents 
en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteix un mínim de 
1.500 euros a aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els 
correspongui un import inferior.  

 

 Cal aplicar una segona mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents 
en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteix que cap 
Ajuntament destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10 % 
respecte l’import concedit el 2020 per al fons de prestació “Finançament de 
l'àmbit de benestar social”. 

 

 Cal aplicar una tercera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents 
en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteix que cap 
municipi situat en un tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que 
qualsevol situat en un tram poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells 
que es trobessin en aquesta circumstància, se’ls aplicaria el mateix import 
assignat al primer municipi del tram immediatament inferior. 

 

 Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableixen les següents 
ràtios: 
- 0,18€/habitant en funció de les dades poblacionals (INE 1 de gener de 

2020). Es tindran en compte el sumatori d’habitants d’aquells municipis que 
conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de caràcter Supramunicipal. 

- 25€/km2 en funció de les dades de superfície resultants de sumar la 
superfície de tots els municipis que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials de caràcter Supramunicipal (menors de 20.000 habitants). 

- 450€/municipi en funció del la suma de nombre de municipis que 
conformen cada una de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de caràcter 
Supramunicipal (menors de 20.000 habitants). 

 

 Cal aplicar una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons 
de prestació a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, per la qual es garanteix 
un mínim de 35.000 euros a aquelles Àrees Bàsiques Supramunicipals que, 
un cop aplicada la ràtio anterior, els correspongui un import inferior a 35.000 
euros. 

 
b) Destinació dels ajuts 

 

 Com a mínim el 50 % de l'ajut s'ha de destinar a actuacions de la cartera 
bàsica de serveis socials bàsics que inclou les despeses relatives als epígrafs 
1.1. i 2.3. de la Cartera de Serveis Socials aprovada al Decret 142/2010, d'11 
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d'octubre i prorrogada a la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020. 

 

 El 50 %, restant, es pot destinar a altres programes socials vinculats a: 
drogodependències i altres addiccions; discapacitat i diversitat funcional; 
persones grans; persones amb dependència; persones amb malaltia mental; 
infància, adolescència en risc i les seves famílies; i a inclusió social.  

 

 Els ens destinataris podran subvencionar entitats del tercer sector social que 
desenvolupin programes o serveis relacionats amb drogodependències, 
persones amb discapacitat, gent gran, infància i adolescència en risc, inclusió 
social o arranjament d'habitatges. 

 

6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’11.200.000,00.€, 
mentre que la quantia que finalment es proposa concedir és 11.193.389,78.-€. 

 

7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 
aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari i/o poder destinar-lo a les finalitats que la 
corporació consideri oportunes. 

 

8. 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. 

 

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 del fons de prestació “Finançament dels serveis 
socials bàsics” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANT.
01.01.2020 

IMPORT 
CONCEDIT 

2020 

IMPORT 
CONCEDIT 

2021 
Codi XGL 

Operació 
comptable 

Pos. 

Abrera P0800100J 12.538 35.718,54 € 35.858,68 € 21/Y/298847 2103000445 1 

Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 282 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298846 2103000445 2 

Aiguafreda P0801400C 2.512 8.738,96 € 8.766,88 € 21/Y/298845 2103000445 3 

Alella P0800300F 9.904 34.205,49 € 34.564,96 € 21/Y/298844 2103000445 4 

Alpens P0800400D 261 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298843 2103000445 5 

Ametlla del 
Vallès, L' 

P0800500A 8.646 29.532,38 € 30.174,54 € 21/Y/298842 2103000445 6 

Arenys de Mar P0800600I 15.941 45.119,36 € 45.591,26 € 21/Y/298841 2103000445 7 

Arenys de Munt P0800700G 9.121 31.169,19 € 31.832,29 € 21/Y/298840 2103000445 8 

Argençola P0800800E 219 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298839 2103000445 9 

Argentona P0800900C 12.536 35.612,72 € 35.852,96 € 21/Y/298838 2103000445 10 

Artés P0801000A 5.762 19.886,02 € 20.109,38 € 21/Y/298837 2103000445 11 

Avià P0801100I 2.220 7.768,74 € 7.747,80 € 21/Y/298836 2103000445 12 

Avinyó P0801200G 2.289 7.939,75 € 7.988,61 € 21/Y/298835 2103000445 13 

Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 1.697 5.936,49 € 5.922,53 € 21/Y/298834 2103000445 14 

Badalona P0801500J 223.166 507.012,00 € 511.050,14 € 21/Y/298833 2103000445 15 

Badia del Vallès P0831200A 13.415 38.266,80 € 38.366,90 € 21/Y/298832 2103000445 16 

Bagà P0801600H 2.140 7.461,62 € 7.468,60 € 21/Y/298831 2103000445 17 

Balenyà P0801700F 3.840 13.335,29 € 13.401,60 € 21/Y/298830 2103000445 18 

Balsareny P0801800D 3.192 11.024,91 € 11.140,08 € 21/Y/298829 2103000445 19 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 33.334 78.425,67 € 78.668,24 € 21/Y/298828 2103000445 20 

Begues P0802000J 7.300 24.772,02 € 25.477,00 € 21/Y/298827 2103000445 21 

Bellprat P0802100H 64 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298826 2103000445 22 

Berga P0802200F 16.760 47.172,84 € 47.933,60 € 21/Y/298825 2103000445 23 

Bigues i Riells P0802300D 9.358 31.731,08 € 32.659,42 € 21/Y/298824 2103000445 24 

Borredà P0802400B 464 1.553,05 € 1.619,36 € 21/Y/298823 2103000445 25 

Bruc, El P0802500I 2.110 7.154,50 € 7.363,90 € 21/Y/298822 2103000445 26 

Brull, El P0802600G 258 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298821 2103000445 27 

Cabanyes, Les P0802700E 979 3.364,36 € 3.416,71 € 21/Y/298820 2103000445 28 

Cabrera d'Anoia P0802800C 1.482 4.920,90 € 5.172,18 € 21/Y/298819 2103000445 29 

Cabrera de Mar P0802900A 4.747 16.333,20 € 16.567,03 € 21/Y/298818 2103000445 30 

Cabrils P0803000I 7.432 25.962,11 € 25.937,68 € 21/Y/298817 2103000445 31 

Calaf P0803100G 3.656 12.337,15 € 12.759,44 € 21/Y/298816 2103000445 32 

Calders P0803400A 1.045 3.385,30 € 3.647,05 € 21/Y/298815 2103000445 33 

Caldes de 
Montbui 

P0803300C 17.812 50.204,44 € 50.942,32 € 21/Y/298814 2103000445 34 

Caldes d'Estrac P0803200E 3.021 10.407,18 € 10.543,29 € 21/Y/298813 2103000445 35 

Calella P0803500H 19.277 54.537,34 € 55.132,22 € 21/Y/298812 2103000445 36 

Calldetenes P0822400H 2.513 8.686,61 € 8.770,37 € 21/Y/298811 2103000445 37 

Callús P0803700D 2.129 7.468,60 € 7.430,21 € 21/Y/298810 2103000445 38 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F 188 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298809 2103000445 39 

Campins P0803800B 541 1.846,21 € 1.888,09 € 21/Y/298808 2103000445 40 

Canet de Mar P0803900J 14.865 41.544,36 € 42.513,90 € 21/Y/298807 2103000445 41 

Canovelles P0804000H 16.829 47.558,94 € 48.130,94 € 21/Y/298806 2103000445 42 
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Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 3.156 10.878,33 € 11.014,44 € 21/Y/298805 2103000445 43 

Canyelles P0804200D 4.699 16.218,03 € 16.399,51 € 21/Y/298804 2103000445 44 

Capellades P0804300B 5.342 18.472,57 € 18.643,58 € 21/Y/298803 2103000445 45 

Capolat P0804400J 84 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298802 2103000445 46 

Cardedeu P0804500G 18.424 52.501,02 € 52.692,64 € 21/Y/298801 2103000445 47 

Cardona P0804600E 4.639 16.179,64 € 16.190,11 € 21/Y/298800 2103000445 48 

Carme P0804700C 785 2.669,85 € 2.739,65 € 21/Y/298799 2103000445 49 

Casserres P0804800A 1.588 5.611,92 € 5.542,12 € 21/Y/298798 2103000445 50 

Castell de l'Areny P0805600D 67 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298797 2103000445 51 

Castellar de 
n'Hug 

P0805100E 156 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298796 2103000445 52 

Castellar del Riu P0804900I 176 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298795 2103000445 53 

Castellar del 
Vallès 

P0805000G 24.488 57.323,19 € 57.791,68 € 21/Y/298794 2103000445 54 

Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 3.719 12.728,03 € 12.979,31 € 21/Y/298793 2103000445 55 

Castellbisbal P0805300A 12.539 35.435,40 € 35.861,54 € 21/Y/298792 2103000445 56 

Castellcir P0805400I 742 2.624,48 € 2.589,58 € 21/Y/298791 2103000445 57 

Castelldefels P0805500F 67.460 158.799,48 € 159.205,60 € 21/Y/298790 2103000445 58 

Castellet i la 
Gornal 

P0805700B 2.382 7.999,08 € 8.313,18 € 21/Y/298789 2103000445 59 

Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 162 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298788 2103000445 60 

Castellfollit del 
Boix 

P0805800J 447 1.521,64 € 1.560,03 € 21/Y/298787 2103000445 61 

Castellgalí P0806000F 2.119 7.196,38 € 7.395,31 € 21/Y/298786 2103000445 62 

Castellnou de 
Bages 

P0806100D 1.437 4.875,53 € 5.015,13 € 21/Y/298785 2103000445 63 

Castellolí P0806200B 626 2.160,31 € 2.184,74 € 21/Y/298784 2103000445 64 

Castellterçol P0806300J 2.548 8.595,87 € 8.892,52 € 21/Y/298783 2103000445 65 

Castellví de la 
Marca 

P0806400H 1.575 5.357,15 € 5.496,75 € 21/Y/298782 2103000445 66 

Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 1.933 6.575,16 € 6.746,17 € 21/Y/298781 2103000445 67 

Centelles P0806600C 7.513 25.839,96 € 26.220,37 € 21/Y/298780 2103000445 68 

Cercs P0826800E 1.150 3.996,05 € 4.013,50 € 21/Y/298779 2103000445 69 

Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 57.855 136.045,11 € 136.537,80 € 21/Y/298778 2103000445 70 

Cervelló P0806700A 9.077 31.598,46 € 31.678,73 € 21/Y/298777 2103000445 71 

Collbató P0806800I 4.544 15.586,34 € 15.858,56 € 21/Y/298776 2103000445 72 

Collsuspina P0806900G 359 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298775 2103000445 73 

Copons P0807000E 321 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298774 2103000445 74 

Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 14.882 42.390,92 € 42.562,52 € 21/Y/298773 2103000445 75 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 89.936 209.963,04 € 212.248,96 € 21/Y/298772 2103000445 76 

Cubelles P0807300I 15.770 43.840,94 € 45.102,20 € 21/Y/298771 2103000445 77 
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Dosrius P0807400G 5.652 19.128,69 € 19.725,48 € 21/Y/298770 2103000445 78 

Esparreguera P0807500D 22.302 54.574,52 € 55.132,22 € 21/Y/298769 2103000445 79 

Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 47.150 110.631,60 € 111.274,00 € 21/Y/298768 2103000445 80 

Espunyola, L' P0807700J 242 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298767 2103000445 81 

Estany, L' P0807800H 408 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298766 2103000445 82 

Figaró-Montmany P0813300A 1.142 3.887,86 € 3.985,58 € 21/Y/298765 2103000445 83 

Fígols P0807900F 43 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298764 2103000445 84 

Fogars de la 
Selva 

P0808100B 1.469 5.063,99 € 5.126,81 € 21/Y/298763 2103000445 85 

Fogars de 
Montclús 

P0808000D 475 1.640,30 € 1.657,75 € 21/Y/298762 2103000445 86 

Folgueroles P0808200J 2.265 7.911,83 € 7.904,85 € 21/Y/298761 2103000445 87 

Fonollosa P0808300H 1.459 5.070,97 € 5.091,91 € 21/Y/298760 2103000445 88 

Font-rubí P0808400F 1.414 4.631,23 € 4.934,86 € 21/Y/298759 2103000445 89 

Franqueses del 
Vallès, Les 

P0808500C 20.364 54.574,52 € 55.132,22 € 21/Y/298758 2103000445 90 

Gaià P0808900E 183 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298757 2103000445 91 

Gallifa P0808600A 167 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298756 2103000445 92 

Garriga, La P0808700I 16.668 47.230,04 € 47.670,48 € 21/Y/298755 2103000445 93 

Gavà P0808800G 47.057 110.847,27 € 111.054,52 € 21/Y/298754 2103000445 94 

Gelida P0809000C 7.670 26.290,17 € 26.768,30 € 21/Y/298753 2103000445 95 

Gironella P0809100A 4.946 16.842,74 € 17.261,54 € 21/Y/298752 2103000445 96 

Gisclareny P0809200I 26 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298751 2103000445 97 

Granada, La P0809300G 2.208 7.527,93 € 7.705,92 € 21/Y/298750 2103000445 98 

Granera P0809400E 77 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298749 2103000445 99 

Granollers P0809500B 62.419 145.221,75 € 147.308,84 € 21/Y/298748 2103000445 100 

Gualba P0809600J 1.548 5.235,00 € 5.402,52 € 21/Y/298747 2103000445 101 

Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 941 3.168,92 € 3.284,09 € 21/Y/298746 2103000445 102 

Gurb P0809900D 2.713 9.356,69 € 9.468,37 € 21/Y/298745 2103000445 103 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

P0810000J 269.382 609.322,90 € 616.884,78 € 21/Y/298744 2103000445 104 

Hostalets de 
Pierola, Els 

P0816100B 2.980 10.375,77 € 10.400,20 € 21/Y/298743 2103000445 105 

Igualada P0810100H 40.742 94.721,79 € 96.151,12 € 21/Y/298742 2103000445 106 

Jorba P0810200F 833 2.914,15 € 2.907,17 € 21/Y/298741 2103000445 107 

L'Esquirol P0825400E  2.186 7.611,69 € 7.629,14 € 21/Y/298740 2103000445 108 

Llacuna, La P0810300D 903 3.036,30 € 3.151,47 € 21/Y/298739 2103000445 109 

Llagosta, La P0810400B 13.587 38.552,80 € 38.858,82 € 21/Y/298738 2103000445 110 

Lliçà d'Amunt P0810600G 15.469 43.632,16 € 44.241,34 € 21/Y/298737 2103000445 111 

Lliçà de Vall P0810700E 6.497 22.831,58 € 22.674,53 € 21/Y/298736 2103000445 112 

Llinars del Vallès P0810500I 10.018 34.683,62 € 34.962,82 € 21/Y/298735 2103000445 113 

Lluçà P0810800C 276 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298734 2103000445 114 

Malgrat de Mar P0810900A 18.772 53.135,94 € 53.687,92 € 21/Y/298733 2103000445 115 

Malla P0811000I 272 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298732 2103000445 116 

Manlleu P0811100G 20.912 54.574,52 € 55.132,22 € 21/Y/298731 2103000445 117 

Manresa P0811200E 78.245 184.182,18 € 184.658,20 € 21/Y/298730 2103000445 118 
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Marganell P0824200J 266 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298729 2103000445 119 

Martorell P0811300C 28.772 66.807,93 € 67.901,92 € 21/Y/298728 2103000445 120 

Martorelles P0811400A 4.820 16.755,49 € 16.821,80 € 21/Y/298727 2103000445 121 

Masies de Roda, 
Les 

P0811500H 719 2.443,00 € 2.509,31 € 21/Y/298726 2103000445 122 

Masies de 
Voltregà, Les 

P0811600F 3.132 10.962,09 € 10.930,68 € 21/Y/298725 2103000445 123 

Masnou, El P0811700D 23.831 55.730,55 € 56.241,16 € 21/Y/298724 2103000445 124 

Masquefa P0811800B 9.402 32.146,39 € 32.812,98 € 21/Y/298723 2103000445 125 

Matadepera P0811900J 9.496 32.547,74 € 33.141,04 € 21/Y/298722 2103000445 126 

Mataró P0812000H 129.661 295.009,50 € 296.923,69 € 21/Y/298721 2103000445 127 

Mediona P0812100F 2.369 8.103,78 € 8.267,81 € 21/Y/298720 2103000445 128 

Moià P0813700B 6.383 21.871,83 € 22.276,67 € 21/Y/298719 2103000445 129 

Molins de Rei P0812200D 25.940 61.307,16 € 61.218,40 € 21/Y/298718 2103000445 130 

Mollet del Vallès P0812300B 51.600 121.623,66 € 121.776,00 € 21/Y/298717 2103000445 131 

Monistrol de 
Calders 

P0812700C 702 2.380,18 € 2.449,98 € 21/Y/298716 2103000445 132 

Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 3.139 10.588,66 € 10.955,11 € 21/Y/298715 2103000445 133 

Montcada i 
Reixac 

P0812400J 36.803 85.886,43 € 86.855,08 € 21/Y/298714 2103000445 134 

Montclar P0812900I 139 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298713 2103000445 135 

Montesquiu P0813000G 1.030 3.483,02 € 3.594,70 € 21/Y/298712 2103000445 136 

Montgat P0812500G 12.200 34.830,20 € 35.685,25 € 21/Y/298711 2103000445 137 

Montmajor P0813100E 469 1.619,36 € 1.636,81 € 21/Y/298710 2103000445 138 

Montmaneu P0813200C 151 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298709 2103000445 139 

Montmeló P0813400I 8.831 30.554,95 € 30.820,19 € 21/Y/298708 2103000445 140 

Montornès del 
Vallès 

P0813500F 16.644 46.883,98 € 47.601,84 € 21/Y/298707 2103000445 141 

Montseny P0813600D 351 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298706 2103000445 142 

Muntanyola P0812800A 632 2.212,66 € 2.205,68 € 21/Y/298705 2103000445 143 

Mura P0813800J 220 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298704 2103000445 144 

Navarcles P0813900H 6.057 20.859,73 € 21.138,93 € 21/Y/298703 2103000445 145 

Navàs P0814000F 6.018 21.009,80 € 21.002,82 € 21/Y/298702 2103000445 146 

Nou de 
Berguedà, La 

P0814100D 162 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298701 2103000445 147 

Òdena P0814200B 3.668 12.714,07 € 12.801,32 € 21/Y/298700 2103000445 148 

Olèrdola P0814400H 3.768 12.885,08 € 13.150,32 € 21/Y/298699 2103000445 149 

Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 1.840 6.316,90 € 6.421,60 € 21/Y/298698 2103000445 150 

Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 24.144 56.652,48 € 56.979,84 € 21/Y/298697 2103000445 151 

Olivella P0814700A 3.935 13.258,51 € 13.733,15 € 21/Y/298696 2103000445 152 

Olost P0814800I 1.202 4.181,02 € 4.194,98 € 21/Y/298695 2103000445 153 

Olvan P0814300J 858 2.980,46 € 2.994,42 € 21/Y/298694 2103000445 154 

Orís P0814900G 322 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298693 2103000445 155 

Oristà P0815000E 549 1.888,09 € 1.916,01 € 21/Y/298692 2103000445 156 

Orpí P0815100C 151 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298691 2103000445 157 
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Òrrius P0815200A 758 2.579,11 € 2.645,42 € 21/Y/298690 2103000445 158 

Pacs del 
Penedès 

P0815300I 918 3.217,78 € 3.203,82 € 21/Y/298689 2103000445 159 

Palafolls P0815400G 9.613 32.823,45 € 33.549,37 € 21/Y/298688 2103000445 160 

Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 14.892 42.245,06 € 42.591,12 € 21/Y/298687 2103000445 161 

Pallejà P0815600B 11.622 34.830,20 € 35.685,25 € 21/Y/298686 2103000445 162 

Palma de 
Cervelló, La 

P5831301F 2.992 10.309,46 € 10.442,08 € 21/Y/298685 2103000445 163 

Papiol, El P0815700J 4.172 14.466,05 € 14.560,28 € 21/Y/298684 2103000445 164 

Parets del Vallès P0815800H 19.071 54.574,52 € 54.543,06 € 21/Y/298683 2103000445 165 

Perafita P0815900F 405 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298682 2103000445 166 

Piera P0816000D 16.134 44.624,58 € 46.143,24 € 21/Y/298681 2103000445 167 

Pineda de Mar P0816200J 27.984 64.634,64 € 66.042,24 € 21/Y/298680 2103000445 168 

Pla del Penedès, 
El 

P0816300H 1.275 4.383,44 € 4.449,75 € 21/Y/298679 2103000445 169 

Pobla de 
Claramunt, La 

P0816400F 2.185 7.653,57 € 7.625,65 € 21/Y/298678 2103000445 170 

Pobla de Lillet, 
La 

P0816500C 1.093 3.821,55 € 3.814,57 € 21/Y/298677 2103000445 171 

Polinyà P0816600A 8.504 29.591,71 € 29.678,96 € 21/Y/298676 2103000445 172 

Pont de Vilomara 
i Rocafort, El 

P0818100J 3.907 13.366,70 € 13.635,43 € 21/Y/298675 2103000445 173 

Pontons P0816700I 528 1.856,68 € 1.842,72 € 21/Y/298674 2103000445 174 

Prat de 
Llobregat, El 

P0816800G 65.385 153.099,63 € 154.308,60 € 21/Y/298673 2103000445 175 

Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 2.604 8.965,81 € 9.087,96 € 21/Y/298672 2103000445 176 

Prats de Rei, Els P0816900E 537 1.856,68 € 1.874,13 € 21/Y/298671 2103000445 177 

Premià de Dalt P0823000E 10.441 34.830,20 € 35.685,25 € 21/Y/298670 2103000445 178 

Premià de Mar P0817100A 28.531 66.642,03 € 67.333,16 € 21/Y/298669 2103000445 179 

Puigdàlber P0817300G 524 1.835,74 € 1.828,76 € 21/Y/298668 2103000445 180 

Puig-reig P0817400E 4.295 14.581,22 € 14.989,55 € 21/Y/298667 2103000445 181 

Pujalt P0817500B 210 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298666 2103000445 182 

Quar, La P0817600J 49 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298665 2103000445 183 

Rajadell P0817700H 534 1.912,52 € 1.863,66 € 21/Y/298664 2103000445 184 

Rellinars P0817800F 809 2.722,20 € 2.823,41 € 21/Y/298663 2103000445 185 

Ripollet P0817900D 39.179 91.636,05 € 92.462,44 € 21/Y/298662 2103000445 186 

Roca del Vallès, 
La 

P0818000B 10.754 34.830,20 € 35.685,25 € 21/Y/298661 2103000445 187 

Roda de Ter P0818200H 6.490 21.990,49 € 22.650,10 € 21/Y/298660 2103000445 188 

Rubí P0818300F 78.591 183.589,68 € 185.474,76 € 21/Y/298659 2103000445 189 

Rubió P0818400D 239 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298658 2103000445 190 

Rupit i Pruit P0818500A 271 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298657 2103000445 191 

Sabadell P0818600I 216.520 491.381,20 € 495.830,80 € 21/Y/298656 2103000445 192 

Sagàs P0818700G 145 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298655 2103000445 193 

Saldes P0818900C 278 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298654 2103000445 194 

Sallent P0819000A 6.735 23.236,42 € 23.505,15 € 21/Y/298653 2103000445 195 
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Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 37.447 87.919,89 € 88.374,92 € 21/Y/298652 2103000445 196 

Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 89 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298651 2103000445 197 

Sant Andreu de 
la Barca 

P0819500J 27.569 65.312,46 € 65.062,84 € 21/Y/298650 2103000445 198 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 11.133 34.830,20 € 35.685,25 € 21/Y/298649 2103000445 199 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 6.208 21.411,15 € 21.665,92 € 21/Y/298648 2103000445 200 

Sant Bartomeu 
del Grau 

P0819800D 884 2.994,42 € 3.085,16 € 21/Y/298647 2103000445 201 

Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 84.500 198.143,85 € 199.420,00 € 21/Y/298646 2103000445 202 

Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 580 1.888,09 € 2.024,20 € 21/Y/298645 2103000445 203 

Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 3.438 11.813,65 € 11.998,62 € 21/Y/298644 2103000445 204 

Sant Celoni P0820100F 18.136 51.205,44 € 51.868,96 € 21/Y/298643 2103000445 205 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 4.160 14.410,21 € 14.518,40 € 21/Y/298642 2103000445 206 

Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 92.977 215.684,22 € 219.425,72 € 21/Y/298641 2103000445 207 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 1.009 3.514,43 € 3.521,41 € 21/Y/298640 2103000445 208 

Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 2.864 9.841,80 € 9.995,36 € 21/Y/298639 2103000445 209 

Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 7.696 26.565,88 € 26.859,04 € 21/Y/298638 2103000445 210 

Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 6.363 21.843,91 € 22.206,87 € 21/Y/298637 2103000445 211 

Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 45.467 106.318,20 € 107.302,12 € 21/Y/298636 2103000445 212 

Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 605 2.100,98 € 2.111,45 € 21/Y/298635 2103000445 213 

Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 8.853 30.492,13 € 30.896,97 € 21/Y/298634 2103000445 214 

Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C 8.837 30.373,47 € 30.841,13 € 21/Y/298633 2103000445 215 

Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 3.540 12.159,16 € 12.354,60 € 21/Y/298632 2103000445 216 

Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 1.342 4.648,68 € 4.683,58 € 21/Y/298631 2103000445 217 

Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 30 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298630 2103000445 218 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 10.998 34.830,20 € 35.685,25 € 21/Y/298629 2103000445 219 

Sant Joan Despí P0821600D 34.267 80.871,51 € 80.870,12 € 21/Y/298628 2103000445 220 
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Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 229 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298627 2103000445 221 

Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 3.140 10.867,86 € 10.958,60 € 21/Y/298626 2103000445 222 

Sant Just 
Desvern 

P0821900H 18.670 50.922,30 € 53.396,20 € 21/Y/298625 2103000445 223 

Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 2.428 8.421,37 € 8.473,72 € 21/Y/298624 2103000445 224 

Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 2.417 8.281,77 € 8.435,33 € 21/Y/298623 2103000445 225 

Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 114 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298622 2103000445 226 

Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 1.184 4.072,83 € 4.132,16 € 21/Y/298621 2103000445 227 

Sant Martí de 
Tous 

P0822600C 1.228 4.310,15 € 4.285,72 € 21/Y/298620 2103000445 228 

Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 3.261 11.391,36 € 11.380,89 € 21/Y/298619 2103000445 229 

Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 342 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298618 2103000445 230 

Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 608 2.104,47 € 2.121,92 € 21/Y/298617 2103000445 231 

Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 31.111 72.804,03 € 73.421,96 € 21/Y/298616 2103000445 232 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 2.380 8.264,32 € 8.306,20 € 21/Y/298615 2103000445 233 

Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 2.470 8.442,31 € 8.620,30 € 21/Y/298614 2103000445 234 

Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 4.544 15.607,28 € 15.858,56 € 21/Y/298613 2103000445 235 

Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 151 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298612 2103000445 236 

Sant Pol de Mar P0823500D 5.428 18.493,51 € 18.943,72 € 21/Y/298611 2103000445 237 

Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 2.317 7.866,46 € 8.086,33 € 21/Y/298610 2103000445 238 

Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 2.154 7.562,83 € 7.517,46 € 21/Y/298609 2103000445 239 

Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 20.195 54.574,52 € 55.132,22 € 21/Y/298608 2103000445 240 

Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 631 2.188,23 € 2.202,19 € 21/Y/298607 2103000445 241 

Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 12.841 36.856,82 € 36.725,26 € 21/Y/298606 2103000445 242 

Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 76 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298605 2103000445 243 

Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 3.221 11.094,71 € 11.241,29 € 21/Y/298604 2103000445 244 

Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 9.767 33.235,27 € 34.086,83 € 21/Y/298603 2103000445 245 
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Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 6.452 22.360,43 € 22.517,48 € 21/Y/298602 2103000445 246 

Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 2.058 7.182,42 € 7.182,42 € 21/Y/298601 2103000445 247 

Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 28.268 66.637,29 € 66.712,48 € 21/Y/298600 2103000445 248 

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 182 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298599 2103000445 249 

Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 8.268 28.680,82 € 28.855,32 € 21/Y/298598 2103000445 250 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 120.443 274.194,50 € 275.814,47 € 21/Y/298597 2103000445 251 

Santa Eugènia 
de Berga 

P0824600A 2.278 7.845,52 € 7.950,22 € 21/Y/298596 2103000445 252 

Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 1.383 4.694,05 € 4.826,67 € 21/Y/298595 2103000445 253 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 7.426 25.435,12 € 25.916,74 € 21/Y/298594 2103000445 254 

Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 367 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298593 2103000445 255 

Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 10.225 34.830,20 € 35.685,25 € 21/Y/298592 2103000445 256 

Santa Margarida 
i els Monjos 

P0825100A 7.676 26.562,39 € 26.789,24 € 21/Y/298591 2103000445 257 

Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 161 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298590 2103000445 258 

Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 890 3.116,57 € 3.106,10 € 21/Y/298589 2103000445 259 

Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B 184 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298588 2103000445 260 

Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 119 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298587 2103000445 261 

Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 9.630 32.886,27 € 33.608,70 € 21/Y/298586 2103000445 262 

Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 1.024 3.577,25 € 3.573,76 € 21/Y/298585 2103000445 263 

Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 25.999 61.143,63 € 61.357,64 € 21/Y/298584 2103000445 264 

Santa Susanna P0826100J 3.548 12.026,54 € 12.382,52 € 21/Y/298583 2103000445 265 

Santpedor P0819100I 7.604 26.363,46 € 26.537,96 € 21/Y/298582 2103000445 266 

Sentmenat P0826700G 9.235 31.682,22 € 32.230,15 € 21/Y/298581 2103000445 267 

Seva P0826900C 3.544 12.281,31 € 12.368,56 € 21/Y/298580 2103000445 268 

Sitges P0827000A 29.553 69.457,59 € 69.745,08 € 21/Y/298579 2103000445 269 

Sobremunt P0827100I 78 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298578 2103000445 270 

Sora P0827200G 212 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298577 2103000445 271 

Subirats P0827300E 3.104 10.623,56 € 10.832,96 € 21/Y/298576 2103000445 272 

Súria P0827400C 5.948 20.737,58 € 20.758,52 € 21/Y/298575 2103000445 273 

Tagamanent P0827600H 318 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298574 2103000445 274 

Talamanca P0827700F 209 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298573 2103000445 275 
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Taradell P0827800D 6.640 22.646,61 € 23.173,60 € 21/Y/298572 2103000445 276 

Tavèrnoles P0827500J 322 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298571 2103000445 277 

Tavertet P0828000J 105 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298570 2103000445 278 

Teià P0828100H 6.427 22.325,53 € 22.430,23 € 21/Y/298569 2103000445 279 

Terrassa P0827900B 223.627 507.278,80 € 512.105,83 € 21/Y/298568 2103000445 280 

Tiana P0828200F 8.945 30.851,60 € 31.218,05 € 21/Y/298567 2103000445 281 

Tona P0828300D 8.356 28.761,09 € 29.162,44 € 21/Y/298566 2103000445 282 

Tordera P0828400B 17.519 49.237,76 € 50.104,34 € 21/Y/298565 2103000445 283 

Torelló P0828500I 14.400 41.032,42 € 41.184,00 € 21/Y/298564 2103000445 284 

Torre de 
Claramunt, La 

P0828600G 3.741 12.961,86 € 13.056,09 € 21/Y/298563 2103000445 285 

Torrelavit P0828700E 1.422 4.952,31 € 4.962,78 € 21/Y/298562 2103000445 286 

Torrelles de Foix P0828800C 2.398 8.194,52 € 8.369,02 € 21/Y/298561 2103000445 287 

Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 6.073 21.083,09 € 21.194,77 € 21/Y/298560 2103000445 288 

Ullastrell P0829000I 2.089 7.304,57 € 7.290,61 € 21/Y/298559 2103000445 289 

Vacarisses P0829100G 6.832 23.341,12 € 23.843,68 € 21/Y/298558 2103000445 290 

Vallbona d'Anoia P0829200E 1.357 4.791,77 € 4.735,93 € 21/Y/298557 2103000445 291 

Vallcebre P0829300C 249 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298556 2103000445 292 

Vallgorguina P0829500H 2.988 10.089,59 € 10.428,12 € 21/Y/298555 2103000445 293 

Vallirana P0829600F 15.312 42.917,16 € 43.792,32 € 21/Y/298554 2103000445 294 

Vallromanes P0829700D 2.558 9.000,71 € 8.927,42 € 21/Y/298553 2103000445 295 

Veciana P0829800B 175 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298552 2103000445 296 

Vic P0829900J 47.630 109.527,18 € 112.406,80 € 21/Y/298551 2103000445 297 

Vilada P0830000F 419 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298550 2103000445 298 

Viladecans P0830200B 67.197 157.868,07 € 158.584,92 € 21/Y/298549 2103000445 299 

Viladecavalls P0830100D 7.545 26.216,88 € 26.332,05 € 21/Y/298548 2103000445 300 

Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 40.154 94.198,02 € 94.763,44 € 21/Y/298547 2103000445 301 

Vilalba Sasserra P0830700A 753 2.498,84 € 2.627,97 € 21/Y/298546 2103000445 302 

Vilanova de Sau P0830400H 312 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298545 2103000445 303 

Vilanova del 
Camí 

P0830300J 12.596 35.629,88 € 36.024,56 € 21/Y/298544 2103000445 304 

Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 5.503 18.957,68 € 19.205,47 € 21/Y/298543 2103000445 305 

Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 67.733 158.993,82 € 159.849,88 € 21/Y/298542 2103000445 306 

Vilassar de Dalt P0821300A 9.072 31.560,07 € 31.661,28 € 21/Y/298541 2103000445 307 

Vilassar de Mar P0821700B 21.035 54.574,52 € 55.132,22 € 21/Y/298540 2103000445 308 

Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 1.102 3.863,43 € 3.845,98 € 21/Y/298539 2103000445 309 

Viver i Serrateix P0830900G 172 1.500,00 € 1.500,00 € 21/Y/298538 2103000445 310 
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comptable 

C.C. MOIANÈS P0800317J 13.919 338 10 35.000,00 € 21/Y/298537 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. GARRAF P5800020I 24.404 94,5 3 35.000,00 € 21/Y/298536 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

MANCOMUNITAT 
INTERMPAL.VOLUNT
. LA PLANA 

P0800024B 28.374 233 10 35.000,00 € 21/Y/298535 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. BERGUEDÀ P0800015J 39.774 1.118,80 30 48.629,32 € 21/Y/298534 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. ALT PENEDÈS P5800013D 69.452 572,8 26 38.521,36 € 21/Y/298533 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. ANOIA P5800006H 82.282 858,2 32 50.665,76 € 21/Y/298532 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. OSONA P5800015I 65.341 861,8 35 49.056,38 € 21/Y/298531 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. VALLÈS 
OCCIDENTAL 

P5800007F 108.135 267,2 13 35.000,00 € 21/Y/298530 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. BAGES P5800009B 102.303 1.050,50 29 57.727,04 € 21/Y/298529 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. BAIX 
LLOBREGAT 

P5800011H 129.239 252,2 15 36.318,02 € 21/Y/298528 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 
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ÀREES BÀSIQUES 
SUPRAMUNICIPALS 

NIF 
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CONCEDIT 
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Operació 

comptable 

C.C. MARESME P5800008D 227.584 356 25 61.115,12 € 21/Y/298527 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

C.C. VALLÈS 
ORIENTAL 

P5800010J 300.551 709 37 88.474,18 € 21/Y/298526 

Condicionat a la 
comptabilització 
de la 
regularització 
comptable 

 

Subtotal Aportació Ajuntaments 10.622.882,60 € 

Subtotal Aportació Àrees Bàsiques Supramunicipals 570.507,18 € 

Aportació total Diputació de Barcelona 11.193.389,78 € 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari i/o poder destinar-lo a les finalitats que la 
corporació consideri oportunes: 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  

G/60101/23100/46280 577.117,40.-€ 2102900113 1 

 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de cinc-cents setanta mil cinc-
cents set euros amb divuit cèntims (570.507,18.-€), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen en el present acord, com a conseqüència de la 
redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la 
regularització comptable aprovada en el present acord: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/60101/23100/46580 535.507,18 € 

G/60101/23100/46380 35.000,00 € 

Import total 570.507,18 € 
 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total d’onze milions cent noranta-tres mil 
tres-cents vuitanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (11.193.389,78.-€) a càrrec de 
les aplicacions del pressupost que s’indiquen en el present acord, i segons la 
distribució que consta en l’acord primer: 
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Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/60101/23100/46280 10.622.882,60 €  

 
G/60101/23100/46580 535.507,18 € 

Es condiciona a la 
regularització comptable 

aprovada en l’acord anterior 

 
G/60101/23100/46380 35.000,00 € 

Es condiciona a la 
regularització comptable 

aprovada en l’acord anterior 

Import total 11.193.389,78 €  
 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. 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. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. 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. 
 

2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
2.2. Els beneficiaris podran destinar el fons a qualsevol de les següents 

actuacions, a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del seu pressupost de despesa: 
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a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics: 
 
Inclou les despeses relatives als epígrafs 1.1. i 2.3. de la Cartera de 
Serveis Socials aprovada al Decret 142/2010, d'11 d'octubre i prorrogada a 
la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020. 
 

b) Programes i actuacions socials d’atenció a: 
 

 Persones amb drogodependències i altres addiccions 
 Persones amb discapacitat 
 Persones grans 
 Persones amb dependència 
 Persones amb malaltia mental 
 Infància, adolescència en risc i les seves famílies 
 Inclusió social 

 
2.3. Com a mínim el 50 % de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials 

bàsics. El 50 %, restant, es pot destinar a programes socials ja sigui de forma 
directa o mitjançant l’acord amb entitats del tercer sector que desenvolupin 
programes socials en el municipi. 

 
2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.6. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 

d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en 
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la 
presentació de memòries ni formularis tècnics. 

 
2.7. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.9. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
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pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.12. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.13. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.14. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 

2.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.16. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
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b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.19. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.20. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 
bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de 
la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2021: 

 

 Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 3.000 
euros, es paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació. 

 Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 3.000 euros, es 
paga per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació. El pagament de l’import restant de la 
concessió es farà prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 

 
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 

4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 
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4.2. 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. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de rebre la notificació per tal que els afectats al·leguin el que 
estimin pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.5. 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. 

 
Sisè. APROVAR un pagament avançat, als ens locals relacionats a l’acord primer, del 
50 % de l’import concedit quan aquest import sigui superior a 3.000,00.- € i del 100 % 
de l’import concedit quan aquest import sigui igual o inferior a 3.000,00.- €. 
 
Aquest atorgament es justifica per les dificultats de tresoreria dels ens locals i per la 
mateixa naturalesa del fons destinat a finançar serveis socials bàsics. Es considera 
suficient l’avançament del 50 %, per pal·liar les tensions de tresoreria, quan l’import 
concedit és gual o superior a 3.000,00.-€. Respecte a l’avançament del 100 %, quan 
l’import sigui igual o inferior a 3.000,00.-€, es justifica pel fet que els beneficiaris són 
municipis menors de 1.000 habitants i requereixen una atenció preferent i tenen majors 
dificultats de tresoreria. 
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Condicionar el pagament de la bestreta a l’acceptació del fons per part del 
beneficiari/ària. 
 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions de fons de prestació “Impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000463).- 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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 
13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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. 

 
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 
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quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació 
de Barcelona, s’inclou el fons “Impuls i consolidació dels serveis de mediació 
ciutadana”, per mitjà del qual els Serveis de mediació ciutadana es posicionen 
com una eina fonamental per a l’impuls de la convivència ja que actuen com a 
nexe entre l’ens local, l’espai públic i les comunitats de veïns. Els Serveis de 
mediació ciutadana ofereixen vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució 
de conflictes a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt 
de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa. 

 
5. Els seus destinataris són ajuntaments i consells comarcals que ja formaven part 

del Programa de Mediació Ciutadana de la Diputació durant almenys l'any 2020 i 
no han renunciat expressament a seguir formant part del programa. Així mateix, 
seran destinataris els ens locals que van sol·licitar formalment la incorporació al 
programa durant l’any 2020 -mitjançant petició de suport tècnic d’Anàlisi de la 
viabilitat de la creació d’un servei de mediació ciutadana- i que compten amb 
informe favorable a l’entrada al programa de mediació ciutadana emès pel Servei 
de Convivència i Diversitat. No poden ser destinataris del fons de prestació els 
ajuntaments menors de 10.000 habitants que no estiguessin al programa l’any 
2020. 

 
6. Les condicions de concertació que s’han establert per al fons “Impuls i 

consolidació dels serveis de mediació ciutadana” són: 
 

- Els ens locals han de disposar d’un servei de mediació ciutadana gratuït i obert 
al públic que ha de garantir l’atenció a la ciutadania durant tot l’any.  
 
La funció dels serveis de mediació és: 
o Fer accessible a la ciutadania la mediació en conflictes de convivència.  
o Promoure una forma dialogada de gestió local dels conflictes de 

convivència— conflictes entre dues o més parts —, facilitar que no es 
trenquin els vincles entre el veïnatge i evitar que es cronifiquin o escalin 
problemes que tenen una via d’abordatge a través del diàleg. 

o Donar a conèixer la mediació i la cultura del diàleg mitjançat la sensibilització 
i formació de la ciutadania i l’educació a joves i infants. 

 
- Destinar l’import concedit a cobrir part de les despeses de la contractació de 

professional/s de mediació durant l’any de vigència del suport. 
- Contractar i/o disposar de professional/s de la mediació per les hores 

setmanals que corresponguin en funció de la població/tram fixat: 
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Trams població Hores setmana 

1: fins 35.000hab 18,75 

2: 35.001-50.000hab 28,15 

3: 50.001-100.000hab 37,50 

4: 100.001-250.000hab 93,75 

5: + de 250.000hab 112,5 

 
Si el servei es presta mitjançant empresa externa cal prorratejar les hores de 
vacances durant la resta de mesos de l’any per donar compliment a les hores 
setmanals mínimes en còmput anual (hores setmanals x 52 setmanes). 
 
En cas que la contractació dels/les mediadors/es sigui per capítol 1, cal contractar 
i justificar el compliment de les hores setmanals segons el calendari laboral, sense 
prorratejar les hores de vacances. 
 
En el supòsit que l’ens local incompleixi, total o parcialment, la condició de 
contractació de les hores setmanals de professionals de la mediació anteriorment 
relacionades l’import a rebre es reduirà en funció del grau de compliment justificat.  
 
- Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per tal que els/les 

professional/s puguin desenvolupar la seva tasca. Això inclou la disponibilitat 
d’un espai adequat per dur a terme mediacions dins de les dependències de 
l’ens local. 

- Fer tasques de difusió de l’existència i oportunitats que ofereix el servei, tant 
dins l’organització municipal/comarcal com a la ciutadania. 

- Participar al Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis de mediació 
ciutadana. Aquesta es concreta en: 

 
o Lliurar el recull d’indicadors del servei (trimestralment) 
o Elaborar i traslladar el qüestionari de variables (anual) 
o Participar activament dels tallers de millora anuals 
o Assistir a la jornada de cloenda de presentació de resultats del Programa de 

mediació 
 

- Afavorir la participació dels i les professionals en les accions formatives que 
ofereix la Diputació de Barcelona. La participació en els espais de compartició 
de la pràctica de la mediació és obligatòria si el servei és unipersonal —prestat 
per un/a sol/a mediador/a— i durant el primer any d’entrada en funcionament. 

- Fer constar a la web de l’ens local, en un lloc visible, l’existència del servei, 
horari, emplaçament físic i una breu descripció de les funcions i del tipus de 
casos que atén. 

- Comunicar al Servei de Convivència i Diversitat qualsevol canvi en l’equip de 
mediació. 
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- Comunicar formalment al Servei de Convivència i Diversitat en cas que el 
servei hagi de tancar de forma extraordinària. 

 
7. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 18 de febrer de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:  

 
Els ajuntaments beneficiaris del fons de prestació tenen garantida una dotació 
econòmica màxima destinada a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació 
ciutadana. Aquesta es calcula en base al tram poblacional corresponent al 
municipi i es pren com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials 
de l’INE), corresponent a 1 de gener de 2020.  
 
Per als consells comarcals, el tram poblacional es calcula en base a la població de 
la comarca a la qual es presta el Servei, a excepció de la població dels municipis 
de la comarca amb servei de mediació ciutadana propi que siguin beneficiaris del 
suport de la Diputació de Barcelona mitjançant el present fons de prestació. 
 
S’estableixen cinc trams de població als quals s’associa un import anual i per als 
quals es fixa un nombre d’hores/setmana mínim a contractar. 

 
Trams població Import anual Hores setmana 

1: fins 35.000hab 14.250 € 18,75 

2: 35.001-50.000hab 21.375 € 28,15 

3: 50.001-100.000hab 28.500 € 37,50 

4: 100.001-250.000hab 71.250 € 93,75 

5: + de 250.000hab 85.500 € 112,5 

 
Per a l’establiment de l’import anual/tram es tenen en compte criteris de 
proporcionalitat. A partir d’un import mínim fixat en 14.250 € i una base 
d’hores/setmana professional fixada en 18,75 (corresponent a mitja jornada de 
treball de professional de la mediació). 
 
Mitjançant aquesta base de 14.250€/any i 18,75h/setmana (tram 1), els següents 
trams s’incrementen a raó d’1,5 (en el tram 2); 2 (tram 3); 5 (en el tram 4) i 6 (en el 
tram 5). 
 
S’aplica una mesura correctora en el càlcul dels ajuts pel municipi que entra de 
nou al programa - Badia del Vallès - i que consisteix en l’aportació d’un màxim del 
75 % de l’import que li correspon per tram poblacional. Aquesta reducció s’associa 
al temps efectiu de preparació i posada en funcionament (contractació/formació 
professionals i arranjament dels espais) del nou servei de mediació ciutadana. 
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8. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’UN MILIÓ 
DOS-CENTS CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 
(1.250.445,00 €), mentre que la quantia que finalment es proposa concedir és 
d’UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (1.236.187,50 €).  

 
9. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
10. 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. 

 
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 del fons de prestació “Impuls i consolidació dels 
serveis de mediació ciutadana” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

AJ. ABRERA P0800100J 21Y299549 14.250,00 2103000439 1 

AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G 21Y299550 14.250,00 2103000439 2 

AJ. BADALONA P0801500J 21Y299505 71.250,00 2103000439 3 

AJ. BADIA DEL VALLÈS P0831200A 21Y299548 10.687,50 2103000439 4 

AJ. BARBERA DEL 
VALLÈS 

P0825200I 21Y299532 14.250,00 2103000439 5 

AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C 21Y299545 14.250,00 2103000439 6 

AJ. CANOVELLES P0804000H 21Y299546 14.250,00 2103000439 7 

AJ. CARDEDEU P0804500G 21Y299543 14.250,00 2103000439 8 

AJ. CASTELLDEFELS P0805500F 21Y299518 28.500,00 2103000439 9 

AJ. CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

P0826600I 21Y299522 28.500,00 2103000439 10 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT 

P0807200A 21Y299511 28.500,00 2103000439 11 

AJ. PRAT DE 
LLOBREGAT, EL 

P0816800G 21Y299520 28.500,00 2103000439 12 

AJ. ESPARREGUERA P0807500D 21Y299539 14.250,00 2103000439 13 

AJ. ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

P0807600B 21Y299525 21.375,00 2103000439 14 

AJ. GAVÀ P0808800G 21Y299524 21.375,00 2103000439 15 

AJ. GRANOLLERS P0809500B 21Y299521 28.500,00 2103000439 16 

AJ. IGUALADA P0810100H 21Y299528 21.375,00 2103000439 17 

AJ. FRANQUESES DEL 
VALLÈS, LES 

P0808500C 21Y299541 14.250,00 2103000439 18 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

P0810000J 21Y299504 85.500,00 2103000439 19 

AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A 21Y299542 14.250,00 2103000439 20 

AJ. MANLLEU P0811100G 21Y299540 14.250,00 2103000439 21 

AJ. MANRESA P0811200E 21Y299514 28.500,00 2103000439 22 

AJ. MATARÓ P0812000H 21Y299507 71.250,00 2103000439 23 

AJ. MOLLET DEL VALLÈS P0812300B 21Y299523 28.500,00 2103000439 24 

AJ. MONTORNÈS DEL 
VALLÈS 

P0813500F 21Y299547 14.250,00 2103000439 25 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

P0814600C 21Y299538 14.250,00 2103000439 26 

AJ. RUBI P0818300F 21Y299515 28.500,00 2103000439 27 

AJ. SABADELL P0818600I 21Y299506 71.250,00 2103000439 28 

AJ. SANT ADRIÀ DE 
BESOS 

P0819300E 21Y299531 21.375,00 2103000439 29 

AJ. SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

P0819500J 21Y299536 14.250,00 2103000439 30 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

P0819900B 21Y299512 28.500,00 2103000439 31 

AJ. SANT CELONI P0820100F 21Y299544 14.250,00 2103000439 32 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

P0820400J 21Y299510 28.500,00 2103000439 33 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

P0821000G 21Y299527 21.375,00 2103000439 34 

AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C 21Y299533 14.250,00 2103000439 35 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

AJ. SANT VICENÇ DELS 
HORTS 

P0826300F 21Y299535 14.250,00 2103000439 36 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

P0824500C 21Y299508 71.250,00 2103000439 37 

AJ. STA. PERPETUA DE 
MOGODA 

P0826000B 21Y299537 14.250,00 2103000439 38 

AJ. SITGES P0827000A 21Y299534 14.250,00 2103000439 39 

AJ. VIC P0829900J 21Y299526 21.375,00 2103000439 40 

AJ. VILADECANS P0830200B 21Y299519 28.500,00 2103000439 41 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

P0830600C 21Y299529 21.375,00 2103000439 42 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

P0830800I 21Y299517 28.500,00 2103000439 43 

CONSELL COMARCAL DE 
L'ALT PENEDÈS 

P5800013D 21Y299516 28.500,00     

CONSELL COMARCAL DE 
L'ANOIA 

P5800006H 21Y299513 28.500,00     

CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDÀ 

P0800015J 21Y299530 21.375,00     

CONSELL COMARCAL 
D'OSONA 

P5800015I 21Y299509 28.500,00   

1.236.187,50€  
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Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari.  
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  

G/60303/23110/46282 121.132,50 2102900115 1 

 121.132,50  
 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de CENT SIS MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS (106.875,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
que s’indiquen en el present acord, com a conseqüència de la redistribució de la 
quantia en funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització 
comptable aprovada en el present acord:  
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/60303/23110/46582 106.875,00 

 106.875,00 
 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total d’UN MILIÓ DOS-CENTS 
TRENTA-SIS MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(1.236.187,50 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost que s’indiquen en el 
present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/60303/23110/46282 1.129.312,50  

G/60303/23110/46582 106.875,00 
Es condiciona a la regularització 

comptable aprovada en l’acord anterior 

 1.236.187,50€  

 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 
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1.2. 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. 

 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 

 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 

1.5. 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. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1 i 2 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris.  
 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
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de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. No es poden justificar despeses indirectes. 
 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 
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2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 50 per 
cent de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa. 

 
3.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les despeses. 
 
3.3. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 

4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes, transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona per tal que els afectats al·leguin el que estimin pertinent.  
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5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 
ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 

 
5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.5. Amb relació als import 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. 

 
Sisè. APROVAR un pagament avançat del cinquanta per cent de l’import concedit, el 
qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les 
extraordinàries dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades 
per la crisi originada per la COVID-19. 
 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a 
l’any 2021 (Exp. núm. 2021/3417).- 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: 
 
“És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis. 
 
Els ajuntaments tenen atribuïdes competències de caràcter obligatori en matèria de 
control de plagues (LRBRL, 25.2.j i 26.1.d), que en el cas dels mosquits requereix de 
coneixements tècnics altament qualificats, i que, per raons òbvies, han de comptar 
amb el suport d’institucions supramunicipals.  
 
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius 
prestar suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, 
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que no en disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la 
prevenció i control dels mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o 
identificar alguna plaga.  
 
Per poder donar resposta a les necessitats municipals en aquest àmbit, és necessari 
comptar amb tècnics altament especialitzats, dels que, hores d’ara, no en disposa la 
Diputació. 
 
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, 
el President del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària, 
en el marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat en base al text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre (art. 
28.1) té competències d’assistència i cooperació als municipis. En aquest sentit, presta 
suport als municipis del seu territori en matèria de prevenció i control de mosquits, 
mitjançant el Servei de Control de Mosquits, des de l’any 1988, moment en què els va 
ser transferit per la dissolució de la Corporació Metropolitana de Barcelona, que l’havia 
creat l’any 1983. El finançament d’aquest servei és assumit pels 18 ajuntaments de la 
Comarca que tenen conveni amb el Consell Comarcal en aquesta matèria, per la 
Generalitat, i pel propi Consell. 
 
Segons la memòria justificativa del Servei de Salut Pública, la qual s’ha incorporat a 
l’expedient, emesa de conformitat amb l’article 50 de la Llei 40/2015, de règim jurídic 
del sector públic, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, a 
través de seu Servei de Control de Mosquits, estan interessades en col·laborar 
conjuntament en l’àmbit de la salut pública per ajudar als ajuntaments en la diagnosi 
dels problemes ocasionats pels mosquits culícids, en l’aplicació del protocol de 
Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits pel que fa a la inspecció 
entomològica i, per últim, en la identificació de plagues desconegudes amb propostes 
de control per als municipis de la província de Barcelona, per la qual cosa ambdues 
entitats desitgen formalitzar un conveni de col·laboració per al 2021.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 (articles 303 a 
311), de 13 de juny. 
 
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 i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el 
Reglament d’Obres i Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya (articles 118 a 
129).  
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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.  
 
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500 
del vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2021 per tal de fer efectiu el 
pagament de la despesa prevista. 
 
La Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar aquest acord per 
delegació de la presidència, en virtut del que disposa l'apartat 3.4.k.3), sobre 
l’aprovació de convenis, 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 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:  
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per 
a l’any 2021, que s’adjunta com a annex al present dictamen. 
 
Segon.- APROVAR l’aportació de 225.000 euros (DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL 
EUROS) al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al desenvolupament de les 
activitats especificades al conveni en matèria de prevenció i control de mosquits per a 
l’any 2021.  
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR pel 2021 una aportació màxima de 225.000 € 
(DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS) a que ascendeixen part dels compromisos 
previstos en el present conveni amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60401/31100/46500, del vigent pressupost del Servei de Salut Pública. 
 
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Bases de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema de Publicitat de Subvencions.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat – 
Servei de Control dels Mosquits per al seu coneixement i efectes.” 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I 
CONTROL DE MOSQUITS PER A L’ANY 2021 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Sr. Enric Llorca Ibáñez, diputat delegat de 
Salut Pública i Consum, adscrit a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, d’acord 
amb l'apartat 1.2.V. 1) i 5.4.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 per Decret 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre 
de 2019. 
 
Igualment, intervé el Secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, publicat al 
BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) 
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat per la Sra. Eva Maria 
Martínez Morales, en qualitat de Presidenta de l’ens local d’acord amb el nomenament 
establert en el Ple extraordinari d’aquesta entitat en sessió celebrada el 19 de juliol de 2019; 
assistit pel secretari accidental d'aquesta entitat, el Sr. Lluís González Roig. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Catalunya és un territori on les condicions climàtiques i ecològiques propicien el 
desenvolupament de diversos vectors de malalties i en concret de mosquits de la família 
dels culícids. Les comarques barcelonines no en són una excepció i per aquesta causa des 
de la dècada dels anys 80 del segle passat s’hi duien a terme, des de l’administració 
pública, accions de control en els municipis on hi ha hagut tradicionalment més problemes 
de mosquits com és a la comarca del Baix Llobregat. 
 
Durant l’estiu del 2004, mitjançant el conveni existent entre la Diputació i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència 
del mosquit tigre (Aedes albopictus).  
 
Des que va aparèixer a Catalunya el mosquit tigre, diferents agents han anat desenvolupant 
accions per a la seva prevenció i control. No obstant això, l’abast de la dispersió de l’espècie 
ha anat creixent al llarg d’aquests anys, de tal manera que avui en dia en més de 232 
municipis de la demarcació de Barcelona ja ha estat confirmada la seva presència. Això ha 
fet augmentar el nombre de persones exposades a les molèsties que produeixen les seves 
picades.  
 
Així mateix, cal tenir present la capacitat de les diferents espècies de mosquits d’actuar com 
a vectors d’alguns tipus de malalties, com ara les produïdes pels virus Chikungunya, del 
Dengue i del Nil Occidental (VNO) i el virus Zika. Tot i que aquesta probabilitat és 
actualment baixa al nostre país, cal tenir en compte que degut al flux de persones que 
viatgen a països on aquestes malalties són presents i que tornen al nostre país infectats, 
sumat al fet de que s’hi troben els vectors que poden actuar de transmissors, es fa 
necessari replantejar i actualitzar les estratègies desenvolupades fins al moment, respecte 
als diferents àmbits d’actuació en què es basa la prevenció i el control dels mosquits i 
específicament del mosquit tigre.  
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També, entre les espècies autòctones i vectores de malalties, cal destacar el mosquit comú 
Culex pipiens, amb una distribució omnipresent a tot Catalunya, essent amb seguretat el 
més àmpliament distribuït a les comarques barcelonines. Igualment és important destacar la 
presència de diverses espècies amb un paper més reduït com a vectores però que poden 
representar una molèstia molt important com poden ser mosquits de zones inundables com 
ara Aedes caspius o Aedes vexans. 
 
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius prestar 
suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, que no en 
disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la prevenció i control dels 
mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o identificar alguna plaga.  
 
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat és una entitat de 
referència en l’àmbit del control integral de plagues amb solvència tècnica i científica 
contrastada i una àmplia experiència en les activitats que constitueixen l’objecte d’aquest 
conveni, tal vegada que és l’única entitat d’aquestes característiques existent a les 
comarques de Barcelona. 
 
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, el 
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària, en el 
marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública. 
 
Per altra banda, per fer front al fort increment d’arribades de viatgers infectats per 
Chikungunya, Dengue i Zika alguns d’ells en fase virèmica, i dels casos de VNO importat o 
autòcton i en aplicació del Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses 
per mosquits a Catalunya cal: 
 
1. Dur a terme les inspeccions entomològiques (quan els serveis corresponents de 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya així ho indiquin i tècnicament estigui indicat), les 
quals han de ser fetes per tècnics altament especialitzats i amb mitjans adients per a la 
presa de mostres en els casos que es consideri necessari.  

 
2. Mantenir un control permanent sobre les poblacions de mosquits per minimitzar els riscos 

de transmissió de malalties, motiu pel qual es fa necessari realitzar diagnosis prèvies que 
permetin implementar un pla integrat de prevenció i control de mosquits, així com 
tasques de formació, elaboració de documents tècnics i d’informació i sensibilització. 

 
Els ajuntaments tenen atribuïdes competències de caràcter obligatori en matèria de control 
de plagues, que en el cas dels mosquits requereixen de coneixements tècnics altament 
qualificats, i que, per raons obvies, han de comptar amb el suport d’institucions 
supramunicipals.  
 
A l’objecte de poder continuar donant resposta a les necessitats municipals en aquests 
àmbits, és necessari comptar amb la col·laboració tècnica d’institucions que garanteixin la 
prestació del suport tècnic especialitzat als ajuntaments, dels que, hores d’ara, la Diputació 
de Barcelona no en disposa. 
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Aquest conveni de col•laboració a dues bandes entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i la Diputació de Barcelona permetrà col•laborar amb els ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona en la diagnosi de situació respecte a la presència de mosquits culícids, en 
l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya pel 
que fa a la inspecció entomològica, en la identificació de plagues desconegudes amb 
propostes de control i per últim participar en tasques de sensibilització, informació i formació 
per als municipis de la demarcació territorial de Barcelona. 
 
El suport de la Diputació de Barcelona, en el marc d’aquest conveni, anirà adreçat als 
ajuntaments en el què s’ha confirmat la presència de mosquit tigre i/o en aquells municipis 
on s’hagi d’aplicar el Protocol de vigilància i control de les arbovirosis per la confirmació 
d’algun cas de infecció en la què els mosquits actuïn com a vectors. 
 
Les intervencions s’adaptaran a les particularitats del municipi, i en el seu cas, a les 
recomanacions que es derivin de l’aplicació del Protocol de vigilància i control de les 
arbovirosis a Catalunya ja esmentat. 
 
En virtut de les anteriors consideracions i la valoració positiva d’anteriors col·laboracions, la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a través del seu Servei de 
Control de Mosquits manifesten estar interessades a col·laborar conjuntament de nou en el 
2021 en l’àmbit de la salut pública concretament en la prevenció i control dels mosquits.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei 26/2010 
(articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 (articles 303 a 311), de 13 de juny.  
 
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 i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el Reglament d’Obres i Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya (articles 118 a 129).  
 
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). 
 
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500 del 
vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2021 per tal de fer efectiu el pagament 
de la despesa prevista. 
 
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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  
 
Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de data 
xxxxxxx. 
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte. 
 
La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat subscriuen un conveni 
de col·laboració amb l’objecte de col·laborar conjuntament a l’àmbit de la salut pública per 
tal de fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids i d’altres plagues, així com  la 
vigilància de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona, per a l’any 2021. 
 
Segon.- Compromisos de Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a 
realitzar les següents intervencions diferenciades: 
 
A. Realització d’estudi sobre municipis de més de 10.000 habitants. Inclouran visites de 

camp i emissió d’informe amb mesures correctores. Aquests estudis a la carta seran 
temàtics i dirigits a àrees, serveis o situacions concretes del municipi sobre les quals es 
vulgui un assessorament aprofundit i altament especialitzat sobre àrees o instal·lacions, 
com ara problemàtiques en zones inundables rurals, cementiris o deixalleries per 
exemple. Quan les visites es realitzin en temporada de reproducció dels mosquits se 
n’obtindran mostres en fase larvària i/o adulta, mitjançant captura amb trampes o 
dispositius específics, i s’identificaran en laboratori les espècies capturades. El nombre 
màxim de municipis acollits a aquesta prestació es fixa en 6. 

 
B. Inspecció entomològica en compliment del protocol de vigilància d’arbovirosis (VNO, 

Chikungunya, Dengue i Zika), en els municipis de la demarcació territorial de Barcelona: 
 

Pre-inspecció que inclou la consulta geogràfica, la climatologia de la zona, les 
operacions de control vectorial històriques o bé en curs, i la composició de la fauna de 
culícids coneguda de la localitat. Així com les dades relacionades amb el cas que motiva 
la inspecció (llocs visitats, activitats d’exterior del domicili de la persona, així com 
desplaçaments recents) 

 
Inspecció en el terreny: es visita la zona, es prospecta tots els punts possibles de cria i 
es recullen manualment mostres larvàries i es poden fer avaluacions de densitat dels 
adults. En cas de ser factible, en aquest procés es neutralitzaran els focus de cria i es 
pot plantejar de realitzar tractaments larvicides immediats. Es poden deixar col·locades 
trampes que s’hauran de recollir el dia següent. Durant tot aquest procés es recullen 
dades de l’entorn, tipologia urbana, identificació i geolocalització dels punts de cria, i 
densitat de focus larvaris per habitatge en cas de ser possible. També, es podran 
completar aquestes informacions amb entrevistes als residents, i molt especialment amb 
el malalt i la seva família, que permetin de repetir els processos descrits als punts 
recents d’exposició als mosquits per part del pacient. 
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Elaboració final de l’informe (entre 24h i 72h després de la darrera visita) inclourà la 
identificació d’espècies, la redacció de document amb tots els resultats i conclusions 
extretes, així com propostes de control vectorial si se’n considera la necessitat. 
 
En cas d’obtenir mostra de mosquits adults, aquesta s’enviarà a l’IRTA – CreSA per tal 
de determinar si les femelles de mosquits estan infectades amb algun dels virus 
esmentats. 

 
C. Identificació i assessorament en casos de plaga desconeguda 
 
D. Assessorament tècnic en el control d’organismes. Culícids, Quironòmids (Chironomus 

riparius), Coleòpters dels cementiris (Necrobia rufipes i N. ruficollis), Simúlids, Xinxes de 
camp del gènere Oxycarenus, Flebòtoms, o d’altres organismes que no són plagues 
habituals, que fos necessària la seva identificació i coneixement dels plaguicides més 
adients per al seu control. 

 
E. Emissió de dictàmens, informes, peritatges i opinions tècniques. Els tècnics del SCM es 

desplaçaran a qualsevol indret de la demarcació territorial de Barcelona, per estudiar els 
problemes concrets ocasionals per a la presència d’organismes molests. Aquesta visita 
inclourà la inspecció de la zona o zones afectades o d’altres que puguin estar 
relacionades, així com un dictamen d’espècie trobada, informació sobre el cicle biològic, 
preferències alimentàries i descripció de les causes del problema com de la perillositat 
vers la salut pública. La visita tècnica generarà un informe on s’indicarà quines són les 
possibles solucions, modificacions culturals o del medi i un esquema de les actuacions 
per tal de controlar les poblacions, si procedeix. 

 
F. Tasques de sensibilització, informació i formació, que es concretarien en:  
 

1. Programar i participar en xerrades, seminaris, o jornades dirigides als tècnics 
municipals, presencials o en línia amb un mínim de 4 sessions bimensuals 
telemàtiques. 

2. Elaboració de materials tècnics de referència sobre control de mosquits dirigits als 
ens locals, i especialment plans de control, així com assessorament sobre plecs de 
condicions tècniques per contractació d’empreses de control de plagues i processos 
de licitació. 

3.  Subministrament dels continguts en l’elaboració de material d’educació i 
sensibilització vers la prevenció dels mosquits i en especial del mosquit tigre; així com 
materials d’aquest mateix tipus, en relació al paper vectorial dels mosquits. Fins un 
màxim de 4 vídeos curts i temàtics i 2 roll-ups.  

4. Realització d’articles divulgatius per a l’Espai salut del Servei de Salut Pública 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona. 
 
Durant la vigència del present conveni la Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
A. Informar als municipis de la demarcació territorial de Barcelona dels serveis que poden 

sol·licitar en el marc del present conveni amb el SCM del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, a fi i efecte d’avançar cap el control  integral de les plagues en el territori, així 
com la de promoure la sensibilització, informació i formació. 
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B. Facilitar informació al SCM sobre les necessitats detectades en els municipis de la 

demarcació territorial de Barcelona per tal de que aquests puguin planificar les 
actuacions, en qualsevol de les línies d’actuació. 

 
C. Col·laborar en les despeses generades per les activitats objecte del conveni amb una 

aportació econòmica d’un màxim de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (225.000 €), 
per al desenvolupament de les activitats a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60401/31100/46500 d’aquest Servei de Salut Pública. Aquest import s’abonarà al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, distribuït de la següent manera: 

 
1. 112.500 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer semestre de l’any 

(fins a 30 de juny). La verificació s’haurà de presentar abans del 31 de juliol de 2021. 
 
2. 112.500 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon semestre de l’any 

(fins a 31 desembre). La verificació s’haurà de presentar abans del 28 de febrer de 
2022.  

 
Quart.- Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 
Es constituirà una Comissió mixta de seguiment i avaluació formada com a mínim per un 
representant de cadascuna de les entitats, per tal de vetllar i avaluar el compliment dels 
compromisos objectes del conveni. 
 
La Comissió es reunirà com a mínim un cop finalitzat cada semestre, moment en que 
emetrà un informe que recollirà l’activitat desenvolupada aquell semestre, el qual serà 
preceptiu per poder fer els pagaments estipulats. El darrer informe anirà a més acompanyat 
de la memòria tècnica i econòmica del SCM, on quedarà clarament recollida l’aportació de la 
Diputació així com d’un certificat emès per l’Interventor del Consell Comarcal que recollirà la 
relació de despeses i ingressos en què s’ha incorregut per executar l’activitat i que s’ha 
complert els requisits per l’atorgament de la subvenció. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 
Cinquè.- Execució de les activitats, forma de verificar l’adequada aplicació del fons 
econòmic aportat i termini per a portar-les a terme. 
 
Les activitats pactades tindran de termini per a ser executades fins el 31 de desembre de 
2021. 
 
Entre les obligacions de les parts, es preveurà la verificació del compliment dels objectius de 
col·laboració previstos en el conveni així com l’adequada aplicació dels fons econòmics per 
a la seva consecució. 
 
Aquesta verificació es portarà a terme mitjançant un informe emès i signat pels representats 
de les parts a la Comissió de seguiment on s’indicarà l’assoliment dels compromisos 
previstos, aquest informe incorporaran informació econòmica necessària i suficient que 
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permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació, i 
aniran acompanyats d’un certificat emès per l’Interventor del Consell Comarcal on es faci 
constar: 
 
-. Relació de despeses on es recullin les factures/certificacions, amb IVA inclòs, referides a 

l’actuació subvencionada amb indicació de: número i data de factura; nom del creditor; 
data d’aprovació de la mateixa i el seu import amb IVA inclòs, d'acord amb l'establert en 
el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual 
es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions 
realitzades durant el període d'execució establert en la resolució de la concessió.  

-. Percentatge d’imputació de la despesa, respecte a la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona, per al cas que, d’acord amb l’estructura de finançament, hi hagi 
vàries fonts de finançament en l’actuació objecte de justificació. 

-. Relació d’ingressos rebuts per finançar la mateixa activitat. 
 
Primer semestre 
Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer semestre 
de l’any (fins a 30 de juny), la verificació/justificació s’haurà de presentar abans de 31 de 
juliol de 2021. 
 
Segon semestre 
Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon semestre 
de l’any (fins a 31 de desembre), la verificació/justificació s’haurà de abans del 28 de febrer 
de 2022. 

 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni abastarà des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 
2021, sense perjudici d’estendre els seus efectes fins a 28 de febrer de 2022, termini fitxat 
per a la presentació de la justificació de les activitats pactades. 
 
El present conveni podrà ser objecte de pròrroga per un període de fins a 2 anys addicionals 
sempre que les parts així ho acordin de manera expressa. Per mutu acord, durant la 
vigència del conveni, les parts podran introduir mitjançant l’aprovació d’una addenda, les 
modificacions als pactes que es considerin adients en el conveni. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 
perquè s’ha incorregut en causa de resolució.  
 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.  
b) L’acord unànime de tots els signants.  
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants.  
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es 
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consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar la Comissió de 
seguiment i avaluació i a les altres parts signants.  
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.  

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 
 
Vuitè.- Difusió de les activitats conveniades 
 
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest 
conveni en la que hi podran incloure: títol, contingut, pressupost i termini de realització. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altra, es seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Novè.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió mixta de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest acord, correspon, amb independència de l’obligat al 
pagament, a l’ens executor material de les actuacions.  
 
Desè.- Protecció de dades personals 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD).  
 
Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es 
tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, a un sol 
efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública 
local per a fer front a la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de 
Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/229).- 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 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, 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. 

 
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 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 el Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 

2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la 
Diputació de Barcelona, s’inclou el fons “Plans de contingència en salut pública 
local per a fer front a la COVID-19” per mitjà del qual es vol ajudar als municipis a 
definir el seu propi Pla de contingència a partir de les directrius recollides al 
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document "Bases per a elaborar Plans de Contingència dels Serveis municipals de 
Salut Pública per fer front a la COVID-19", resultat del procés de diagnosi i debat 
promogut pel Servei de Salut Pública. Els seus destinataris són els municipis majors 
de 10.000 habitants. 

 

5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 22 de febrer de 2021 que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 

 Una dotació de 4.500,00 € pels 18 municipis majors de 50.000 habitants, que fa 
un total de 81.000,00 €. 

 Una dotació de 4.000,00 € pels 28 municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants, 
que fa un total de 112.000,00 €. 

 L’import restant, 107.000,00 €, es distribueix de forma lineal entre els 36 
municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants, als que correspon una dotació de 
2.972,00 €. 
 
Finalitzat el termini d’acceptació, es proposa que les quanties no acceptades 
expressament o renunciades, es puguin redistribuir entre els municipis de més 
de 75.000 habitants, fins a un màxim de 7.000,00 euros per ens. Si hi hagués 
quantia sobrant una vegada aplicat aquest criteri, es distribuirà entre els 
ajuntaments d’entre 50.000 i 75.000 habitants. 
 
Aquesta proposta de repartiment té a veure amb la major quantitat d’actors 
(entitats ciutadanes, serveis sanitaris i sociosanitaris...) a participar en la 
realització del pla i la major complexitat de l’estructura organitzativa dels 
ajuntaments de municipis de més població.   
 
Les suplementacions als ajuts atorgats s’entendran acceptades tàcitament pels 
ens locals beneficiaris si en el període d’un mes des de la seva notificació no 
manifesten el contrari. 
 

6. La quantia total amb què es va dotar inicialment el fons va ser 300.000,00 € mentre 
que la quantia que finalment es proposa concedir és 299.992,00 €. 

 
7. D’acord amb el que s’estableix 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. 

 
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 
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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 del fons de prestació “Plans de contingència en 
salut pública local per a fer front a la COVID-19” que s’indiquen en aquest acord, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023: 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  
Ajuntament d'Abrera  P0800100J 21/Y/298243                    2.972,00 €  2103000399 1 

Ajuntament d'Arenys de Mar  P0800600I 21/Y/298242                    2.972,00 €  2103000399 2 

Ajuntament d'Argentona  P0800900C 21/Y/298241                    2.972,00 €  2103000399 3 

Ajuntament de Badalona  P0801500J 21/Y/298240                    4.500,00 €  2103000399 4 

Ajuntament de Badia del Vallès  P0831200A 21/Y/298239                    2.972,00 €  2103000399 5 

Ajuntament de Barberà del Vallès  P0825200I 21/Y/298238                    4.000,00 €  2103000399 6 

Ajuntament de Berga  P0802200F 21/Y/298237                    2.972,00 €  2103000399 7 

Ajuntament de Caldes de Montbui  P0803300C 21/Y/298236                    2.972,00 €  2103000399 8 

Ajuntament de Calella  P0803500H 21/Y/298235                    2.972,00 €  2103000399 9 

Ajuntament de Canet de Mar  P0803900J 21/Y/298234                    2.972,00 €  2103000399 10 

Ajuntament de Canovelles  P0804000H 21/Y/298233                    2.972,00 €  2103000399 11 

Ajuntament de Cardedeu  P0804500G 21/Y/298232                    2.972,00 €  2103000399 12 

Ajuntament de Castellar del Vallès  P0805000G 21/Y/298231                    4.000,00 €  2103000399 13 

Ajuntament de Castellbisbal  P0805300A 21/Y/298230                    2.972,00 €  2103000399 14 

Ajuntament de Castelldefels  P0805500F 21/Y/298229                    4.500,00 €  2103000399 15 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  P0826600I 21/Y/298228                    4.500,00 €  2103000399 16 

Ajuntament de Corbera de Llobregat  P0807100C 21/Y/298227                    2.972,00 €  2103000399 17 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat  P0807200A 21/Y/298226                    4.500,00 €  2103000399 18 

Ajuntament de Cubelles  P0807300I 21/Y/298225                    2.972,00 €  2103000399 19 

Ajuntament d'Esparreguera  P0807500D 21/Y/298224                    4.000,00 €  2103000399 20 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  P0807600B 21/Y/298223                    4.000,00 €  2103000399 21 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès  P0808500C 21/Y/298222                    4.000,00 €  2103000399 22 

Ajuntament de la Garriga  P0808700I 21/Y/298221                    2.972,00 €  2103000399 23 

Ajuntament de Gavà  P0808800G 21/Y/298220                    4.000,00 €  2103000399 24 

Ajuntament de Granollers  P0809500B 21/Y/298219                    4.500,00 €  2103000399 25 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat  P0810000J 21/Y/298218                    4.500,00 €  2103000399 26 

Ajuntament d'Igualada  P0810100H 21/Y/298217                    4.000,00 €  2103000399 27 

Ajuntament de la Llagosta  P0810400B 21/Y/298216                    2.972,00 €  2103000399 28 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  
Ajuntament de Lliçà d'Amunt  P0810600G 21/Y/298215                    2.972,00 €  2103000399 29 

Ajuntament de Llinars del Vallès  P0810500I 21/Y/298214                    2.972,00 €  2103000399 30 

Ajuntament de Malgrat de Mar  P0810900A 21/Y/298213                    2.972,00 €  2103000399 31 

Ajuntament de Manlleu  P0811100G 21/Y/298212                    4.000,00 €  2103000399 32 

Ajuntament de Manresa  P0811200E 21/Y/298211                    4.500,00 €  2103000399 33 

Ajuntament de Martorell  P0811300C 21/Y/298210                    4.000,00 €  2103000399 34 

Ajuntament del Masnou  P0811700D 21/Y/298209                    4.000,00 €  2103000399 35 

Ajuntament de Mataró  P0812000H 21/Y/298208                    4.500,00 €  2103000399 36 

Ajuntament de Molins de Rei  P0812200D 21/Y/298207                    4.000,00 €  2103000399 37 

Ajuntament de Mollet del Vallès  P0812300B 21/Y/298206                    4.500,00 €  2103000399 38 

Ajuntament de Montcada i Reixac  P0812400J 21/Y/298205                    4.000,00 €  2103000399 39 

Ajuntament de Montgat  P0812500G 21/Y/298204                    2.972,00 €  2103000399 40 

Ajuntament de Montornès del Vallès  P0813500F 21/Y/298203                    2.972,00 €  2103000399 41 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat  P0814600C 21/Y/298202                    4.000,00 €  2103000399 42 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  P0815500D 21/Y/298201                    2.972,00 €  2103000399 43 

Ajuntament de Pallejà  P0815600B 21/Y/298200                    2.972,00 €  2103000399 44 

Ajuntament de Parets del Vallès  P0815800H 21/Y/298199                    2.972,00 €  2103000399 45 

Ajuntament de Piera  P0816000D 21/Y/298198                    2.972,00 €  2103000399 46 

Ajuntament de Pineda de Mar  P0816200J 21/Y/298197                    4.000,00 €  2103000399 47 

Ajuntament del Prat de Llobregat  P0816800G 21/Y/298196                    4.500,00 €  2103000399 48 

Ajuntament de Premià de Dalt  P0823000E 21/Y/298195                    2.972,00 €  2103000399 49 

Ajuntament de Premià de Mar  P0817100A 21/Y/298194                    4.000,00 €  2103000399 50 

Ajuntament de Ripollet  P0817900D 21/Y/298193                    4.000,00 €  2103000399 51 

Ajuntament de la Roca del Vallès  P0818000B 21/Y/298192                    2.972,00 €  2103000399 52 

Ajuntament de Rubí  P0818300F 21/Y/298191                    4.500,00 €  2103000399 53 

Ajuntament de Sabadell  P0818600I 21/Y/298190                    4.500,00 €  2103000399 54 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  P0819300E 21/Y/298189                    4.000,00 €  2103000399 55 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  P0819500J 21/Y/298188                    4.000,00 €  2103000399 56 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  P0819600H 21/Y/298187                    2.972,00 €  2103000399 57 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  P0819900B 21/Y/298186                    4.500,00 €  2103000399 58 

Ajuntament de Sant Celoni  P0820100F 21/Y/298185                    2.972,00 €  2103000399 59 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  P0820400J 21/Y/298184                    4.500,00 €  2103000399 60 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  P0821000G 21/Y/298183                    4.000,00 €  2103000399 61 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  P0822500E 21/Y/298182                    2.972,00 €  2103000399 62 

Ajuntament de Sant Joan Despí  P0821600D 21/Y/298181                    4.000,00 €  2103000399 63 

Ajuntament de Sant Just Desvern  P0821900H 21/Y/298180                    2.972,00 €  2103000399 64 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes  P0823100C 21/Y/298179                    4.000,00 €  2103000399 65 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  P0823800H 21/Y/298178                    4.000,00 €  2103000399 66 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  P0824000D 21/Y/298177                    2.972,00 €  2103000399 67 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  P0826300F 21/Y/298176                    4.000,00 €  2103000399 68 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  P0824500C 21/Y/298175                    4.500,00 €  2103000399 69 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  P0825000C 21/Y/298174                    2.972,00 €  2103000399 70 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda  P0826000B 21/Y/298173                    4.000,00 €  2103000399 71 

Ajuntament de Sitges  P0827000A 21/Y/298172                    4.000,00 €  2103000399 72 

Ajuntament de Terrassa  P0827900B 21/Y/298171                    4.500,00 €  2103000399 73 

Ajuntament de Tordera  P0828400B 21/Y/298170                    2.972,00 €  2103000399 74 

Ajuntament de Torelló  P0828500I 21/Y/298169                    2.972,00 €  2103000399 75 

Ajuntament de Vallirana  P0829600F 21/Y/298168                    2.972,00 €  2103000399 76 

Ajuntament de Vic  P0829900J 21/Y/298167                    4.000,00 €  2103000399 77 

Ajuntament de Viladecans  P0830200B 21/Y/298166                    4.500,00 €  2103000399 78 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès  P0830600C 21/Y/298165                    4.000,00 €  2103000399 79 

Ajuntament de Vilanova del Camí  P0830300J 21/Y/298164                    2.972,00 €  2103000399 80 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  P0830800I 21/Y/298163                    4.500,00 €  2103000399 81 

Ajuntament de Vilassar de Mar  P0821700B 21/Y/298162                    4.000,00 €  2103000399 82 
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Segon. REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació 

G/60401/31100/46280 -8 € 2102900118 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS-CENTS NORANTA-NOU 
MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS euros (299.992 €) a càrrec de l’aplicació 
G/60401/31100/46280 del pressupost 2021 del Servei de Salut Pública, i segons la 
distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/60401/31100/46280 299.992 €  

 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1 L’ens destinatari disposa d’un termini d’un mes natural des de la data de 
notificació de la concessió per presentar l’acceptació expressa de la mateixa o 
presentar la renúncia de l’ajut. El pagament avançat s’ha de realitzar quan 
l’ens presenti la referida acceptació.  
 
Transcorregut el termini d’acceptació/renúncia, s’ha de requerir la presentació 
de l’acceptació o renúncia pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa 
de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació per presentar-la. 
Transcorregut el termini sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni la 
renúncia ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat 
tàcitament a l’ajut i tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Finalitzat el termini d’acceptació, es proposa que les quanties no acceptades 
expressament o a les que s’hagin renunciat, es puguin redistribuir entre els 
municipis de més de 75.000 habitants, fins a un màxim de 7.000 euros per 
ens. Si hi hagués quantia sobrant una vegada aplicat aquest criteri, es 
distribuirà entre els ajuntaments d’entre 50.000 i 75.000 habitants. 
 
Aquesta proposta de repartiment té a veure amb la major quantitat d’actors 
(entitats ciutadanes, serveis sanitaris i sociosanitaris...) a participar en la 
realització del pla i la major complexitat de l’estructura organitzativa dels 
ajuntaments de municipis de més població. 
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Les suplementacions als ajuts atorgats s’entendran acceptades tàcitament 
pels ens locals beneficiaris si en el període d’un mes des de la seva 
notificació no manifesten el contrari i es pagaran prèvia presentació de la 
justificació corresponent. 

 

1.2 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. 

 

1.3 Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.4 La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5 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. 

 
2. Execució i justificació 

 

Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final entre el 2 de 
gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. Juntament amb la documentació justificativa els 
ajuntaments beneficiaris hauran de lliurar còpia del pla en format electrònic.  

 

2.1. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
despeses dels ens destinataris. 

 
2.2. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.3. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.4. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

2.6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
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facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.8. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.9. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.10. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.11. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que 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 
contractació vigent; i que 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. 

 
2.13. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
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b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 

2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 

 

2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 

2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 

3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 % 
de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa. 

 

3.2. Els pagaments derivats dels increments dels ajuts fruit de la redistribució dels 
recursos no acceptats i de les renúncies es realitzaran prèvia presentació de 
la justificació corresponent. 

 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior a l’1 % de la quantia del fons, es destinaran les quantitats 
alliberades 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 
redistribució dels imports no acceptats o renunciats en el moment de la 
concessió tal com s’especifica en l’apartat 1 de l’acord 4t. 
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5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, en cas de no fer-ho, s’iniciarà el procediment 
per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la notificació per tal que els afectats al·leguin el que estimin 
pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.5. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha 
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les quals es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19. 
 
Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Setè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 
 


